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|గంథాలుు వ్యాసాలు ప్రసంగాలు కోకొల్లలు, ఇంగ్లిషులో కూడా 



XI 

ఇటీవల ఆనందా శమం (కడవ జిల్లా మైదుకూరు దగ్గర ) నుండీ 

శ్రీ వీక్యబహ్మేర్యద మిషన్వారు (ప్రచురిస్తున్న లఘ్న్ముగంధాలు, కర 
ప|తాలు (బహ్మం౦గార్ని గూన్చీ అంతర్జాతీయ స్తాయిలో అందరికీ 

తెలిసెట్టు చేస్తుర్నాయి,. తెలుగులో |బహ్మంగారీ జీవిత చరితలు, 

యక్షగానాలు, హరికథలు, పద్యగేయ కావ్య[గంథాలు అనేకానేకం. 

శ్రీ రాజమల్లా చారిగారు తెలుగులో వచ్చిన రచనల నన్ని టినీ 

సావధానంగా చూచిన ట్రై. కాకపోతే 1987 నవంబరులో పచురించ 

బడిన డా॥ వేదవ్యాస్గారి “వీర్షబహ్మేందయోగిపై ప పరిశోధన” అనే 

తెలుగు పుస్తకం చూచివుండరు. _ఆనందా(శమ ఆంగ్లరచనలు కూడా 

చూడలేదేమో ! నిజానికి ఆచారిగారి పరిశోధన జరుగుతున్న నాటికి 

ఇందులో కొన్ని వెలువడనే లేదు. 

చా౨ంగారి పరిశోధ న |[పధానంగా రెండు ఆంశాలమోద 

నె*గింది. మొదటిది ([బహ్మంగారి జీవిత విశేషాలను గూర్చి. రెండవది 

(బహ్మ౦గారి రచనల త త్వ్వంగూర్చి, భాషోదిక విశేషాలనుగూర్చి. 

జీవిత విశేషాలలో |బహ్మంగారి కాలానికి సంబంధించిస అంశం 

అతి ముఖ్యమైంది. ఇది నిక్కచ్చిగా తేలితే తక్కిన అంశాలు దాదాపు 

ఒకదారికి వచ్చిన టై, 
య 

(బహ్మంగారి కాలంగూర్చి విస్పష్టమైన చార్మితక దృష్టితో 
తొట్టతొలిగా కృషి చేసినవారు శ్రీ తాటికొండ రాఘవాచార్యగారు. 

వీరి 'వీరాచార్య చితి 1918 నాటిక సిదమైంది. మఠంలోని సమాధు 

లను బట్టి, (బహ్మంగారి వంశంలోని వ్య క్తుల జీవితకాలాలు పరిగణించు 

కుంటూ (బహ్మాంగారి జీవితకాలాన్ని స్టూల౦గా {7వ శతాబ్రిఅని ఆయన 

తేల్చగలిగారు. డా॥ కొండూరి వీరరాఘవా చార్యులుగారి అక్కకూడా 
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ఇందుకు అనుగుణంగానే సాగింది. శ్రీ కొడాలి లక్షినారాయణగారు 

మాతం ఖండితంగా 1508 నుండి 1698 వరకు జీవించివుంటారని 

తేల్చి చెప్పారు. ఈ చివరి వాదాన్నే డా! రాజమలాాచారిగారు 
c౧ 

మరింత స్పష్టంగా స|పమాణంగా స్థిరికరించారు, మొ తంమోద 

[|బహ్మంగారి జీవితకాలాన్ని 175 శతాబ్దికి మ్మాతమే పరిమితం చేయటం 

గుర్తించదగ్గ అంశం, 

కొందరు పెద్దలు [బహ్మంగార్ని పన్నెండవ శతాబ్దిదాకా వెసక్షు 

లాక్కుపోవటం, మరికొందరు పె దలు 118వ శతాబ్ది చివరిదాకా 

ముందుకు లాక్కురావటం చేశారు. ఈ లాగులాటల్ల్' బ్రహ్మంగారి 

రూపురేఖలు చెదిరిపోయిన సందర్భాలు లేకపోలేదు, 

ఈ పమాదంనుంచి తప్పి ౦చి కాలజ్ఞాని అయిన (బహ్మం౦గార్న్ని 

స్థిరమైన ఒకకాలంలో నిలిపి విశదంగా పగళీలించిన విశ్వవిద్యాలయ 

పరిశోధస [గంథం డా! రాజమల్లా చారి గారిదే, 

అయితే ఇటీవల 1987లో _ [వచురితమైన డా॥ వేదవ్యాసగారి 
“వీరబహ్మం[దయోగిపై పరిశోధన” అనే [గంథంలో వీర్వబహ్మేంద 

స్వామి మహాసమాధి 17-4_1602న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు 
జరిగినట్టు స్పష్టంచేశారు. ఈతేది వైశాఖ శుద్ధ దశమి ఆదివారంతో 
సం పదిస్తుందనికూడా వివరించారు. (160వ వుట.) అదే |గంథంలోని 

1508వ పుటలో మరో చార్మెతకాధారాన్నిబట్టి |బహ్మంగారి కాలం 
1/00 _ 1780 మధ్యకాలంలోనిదిగా తెలుస్తున్నదనికూడా |వాశారు. 
ఈ రెండింటిలో మహాసమాధికాలం 17వ శతాబ్ది చరమదశక యనేదా, 
సమంజసంగా కనిపిస్తున్నది. 
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(బహ్మంగారి "పేరు (పశస్తులు ముఖ్యంగా ఆయన ప్రవచించిన 

కాలజ్ఞానంతో ముడివడి వున్నాయి. 

ఆయన చెప్పిన భవిష్యద్విషయాలు అక్షరాల జరిగిన సందర్భాలు 
అనేకం ఉండటంవల్ల కాల జాన ౦మిా ద అధికసంఖ్యాకుల దృష్టి 

కేందికృతమైంది. | 

కాలజ్ఞాన పకులలో = మఠంలో నేటికీ నిత్యపూజలందుకుంటున్న 

(పతి తక్కినవాటికం కు [పామాణికమనక తప్పుదు. దానినే 1974లో 
కందిమల్లాయపల్తి రంగయ్య కృషమూర్తి |పచుకించారు, [న్ చే 

యా ౧ ఫ్రీ ౯ లక 

పస్తుత పరిశోధకులు పమాణీకరించుకుస్నారు. 

చాటకొండ సుబ్బయ్యగారు 1988లో రచించి [పచురించిన 

“వీరబహ్మంగారి సంతాన చర్వితి [గంథంలో చెప్పినదాన్ని బట్టి 

కడప జిల్లా నగరిపాటి మఠంలో కొన్ని తాళప తాలు భదపరచ 

బడినల్లు తెలియవస్త్తుంది. 

తిరుపతి శ్రీ వెంకకుశ్వర ప్రాచ్య పరికోధనాలయంలో “ఏష్య 

కాలజ్ఞానము” అనేపేరుతో ఒక|పతి ఉంది. డి. 2811 నెంబరుగల 

ఈ తాళప్యత పతి మ (దాసు (పాచ్యలిఖిత [(గంథాలయంనుండి 

వచ్చింది. ఆరువేల వీర౦ భా ట్ట య్య వా9యించినదిగా వున్న 

ఆర్. 1620 నెంబరుగల మరో కాగితపు |పతికూడా వుంది. 

ఈ |పతులన్నిటి సేకరణకు కృతజ్ఞతా నమస్కృతు లందుకో 
వలసిన వుణ్యుడు బౌ9ను మహాశయుడే, 

కాలజ్ఞానం బహురూపాలలో ఉన్నది. (ప్యకియనుబట్టి కొంత 

ద్విపదరూపంలోను, కొంత సౌజన్యపతికల రూపంలోను కొంత 

గోవిందవాక్యాల రూపంలోను, కొంత కేవల త త్వరూపంలోను ఉంది. 
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పళేకంగా “జీవె క్యబోధ కాలజాని మనే శీరి కతోను ఉంది. సిడి 
(rm (eam ర్న a 

బోధ, పరమహంస కాళికాంబ అనేవి పద్యక్యతులు, జీవై క్యబోధ 

కాలజ్ఞానం త_్ర్వకాస్తారిన్ని యోగశాస్తాంన్ని సమ్మేళనంచేసి అనేక 

విషయాలు చెప్పే అద్భుత శాస్త్ర్మగంథం. 

రాజమల్హాచారిగారు అన్నిటిని కోద|క్రమంగా పరిశీలించి 

బ్రహ్మంగారి రచనల తత్త్వం సమ[గంగా నే ఆవిష్కరించారు. 

(బహ్మంగారి "పర్లు ఏర దాకా ఉన్నట్లు అందించిన సమాచారం 

(పుటలు £4-26) బిహ్మం గారి జీవితవిశేషోలు అనేకం అందిస్తుంది. 

అటాగే బ్రహ్మంగారు సంచరించిన పదేశాల శిర పటిక కూడా 
య ౧౧ © 

పరమపయోజనకరంగా ఉంటుంది. కాని వీటిలో పుష్పగిరి పేరు 

జారిపోవటం పాగమాదికం. అయితే బ్రహ్మంగారి మహిమల 

పట్టికలో పుష్పగిరి [పస్తావన (21వ క్రమసంఖ్య _ పుట 47) ఉంది. 

కనుక ఇబ్బంది కలుగలేదు, 

| బహ్మంగారి రచనల్లోని భాపూదిక విశేషాలు వ్యావహారిక 

పయోగాల పరమార్థం, పజల భామోనాడి (పతిబింబితమైన తీరు 

పరిశోధకులు బహుజాగరూకంగా గుర్తించారు. 

బ్రహ్మంగారి తత్వాలుగా చెప్పబడినవాటిలో కొన్ని ఇతరులవీ 

ఉండవచ్చు. త త్త్వంలోని భావం (బహ్మంగారిని అనుసరించినది 

కావటంవల్ల వాటికి లోకంలో [(బహ్మంగారి కాలజ్ఞాన తత్త్వాలనే పేరు" 

వచ్చింది. పరిమి వీరాచార్యులుగారు సేకరించి (పచురించిన 

(యస్. వి. గోపాల్ అండ్ కో మ్మదాసు 1976) తత్వాలు ఈ కోవకు 
చెందినవే. 
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ఈ తత్వాలలోని విషయంతోపాటు వీటి సంగితపు బాణీలు 

పరిత్యేకంగా పరిశీలించతగినవి. వీటికి రాగని క్ర శంకూడా జన 

[పచారంలో ఉంది, బహుశః బంహ్మంగారి జీవితకాలంలోనే అవి 

ఆ బాణీలలో పాడబడివుంటాయనిపించేవిగా అనేక తత్వాలున్నాయి. 

సిద్దప్ప గారి తత్వాలుకూడా అటువంటి వే. 

సంగిత రాగతాళ దృష్టితో వీటిని (నత్యేకంగా పరిశీలించట0 

ఎంతైనా అవసరమనుకుంటున్నాాను. 

డా॥ రాజనుల్లాచారిగారు ఎంతో [శమకోర్చి ఎన్నో విశేషాలు 

సేకరించి, ఎన్నో జూయాచి తాలు పచురించి తమ పరికోదన 

(ళల ఆడారా 66 డ్ రు గంథాన్ని బహుజన హితాయ అన్నట్లుగా తీర్చి ద్రారు 

ఇటీవలి కాలంలో డా॥ యన్. గోపిగారు వీరబగ్గిహ్మం 

వేమనలపె విపుల పరిశోధన జరిపి చర్చనీయమైన అనేకవిశేషోలు 

వెల్లడించారు. జ హ్మ ౦గారి సమ్మగ రవనలను సంపాదించే 

ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. అటు మదాసు విశ్వవిద్యాలయంలో, 

ఇటు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో కూడా పరిశోధకులు దీక్షతో 

[బహ్మ౦గారి రచనలను పరిశీలిస్తున్నారు. కొం! త్ర సంగతులు వెలికి 

దీస్తున్నారు. 

డా॥ రాజమల్తా చారి గారి పరిశోధన ఫలితాలు తక్కినవారికి 

కూడా |పయోజనకరంగా గలవు. 

వీర్యబహ్మేం[దస్వామి _ సర్వమానవ సమానత్వం, అస్ఫృశ్యతా 

నిరాసం అద్వైత పా9ధాన్యం, పండిత పొమర వేద్యమైన భామా 
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సాహిత్య సమాదరణ, భావికాల సూచన _ మొదతైన అనేక లోక 
కళ్యాణదాయక సిద్దాంత విషయాలు అచరణాత్మకంగా జను రు 

చోధించారు, 

అటువంటి చారితళక మహాప్పరుషుడి జీవితంగూర్చి, రచనల 

తత్వుంగూర్చి ఇంత వాంమాణిక సరిశోధన |గంథాన్ని రచించిన 

డా॥ రాజమల్లాచారిగారు బహుధా అభినందనీయులు. 

'ప్రైదరా బాద్, (సం పి మి యల్. నరసింహారావు 
14. ౧68 

చచాచుచాల్తా గాబా యాగాలు భార 



కృతజ్ఞతా గర నర 
యు 

తలూలూత్తాల్తు లుస్తాలషాలాలు 

ఏదై నా ఒక విషయాన్ని గురించి పరిశోధన చేయాలనే 

సంకల్పం కలిగింది. నాకు కలిగిన ఈ కోరికను పూజ్యత్రీ ఆచార్య 

డా॥ టి దొణప్పగారీకి తలియపరచాను. వారు నాపై అనురాగంతో 

అంగికరించి ఆళీర్వవెంచారు. పోతులూరి వీర బహ్మంగారి జీవితం = 

రచనల పరిశీలన అనే విషయాన్ని వరిశోధించడానికి అనుమతించారు. 

నేను పరిశోధన చేయడానికి [పోత్సపాంచినవారు మార్మా 

పురం కళాశాల అధికారులు. తెలుగుశాఖలో పరిశోధక విద్యార్థిగా 

చేన్చుకొన్నవారు నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం అధికారులు. 

నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగు శాఖలో పరిశోధక 

విద్యార్ధిగా చేరి సిద్దాంతవ్యాసం రాస్తున్నప్పుడు అడుగడుగునా అమూల్య 
ఖు థి అలల 

మైన సలహాల నందిస్తూ వ్యాసాన్ని నిర్దిష్టంగా నిర్దుష్టంగా రాయగలగ 

డానికి పక్యవేక్షించినవారు తెలుగు శాఖలో ప్రొఫెసర్ గౌరవార్హ్య 

శ్రీమతి | తమ్మారెడ్డి నిర్మలగారు. 

పకృత పరిశోధనలో ఉపకరించిన తాళప్యత [గంథాలను 

అధ్యయనం చేయడానికి అనుమతించిన (బహ్మంగారి మఠాధిపతి 

శ్రీ వీరభోగ వసంత వేంకటేశ్వరస్వామిగారు, సిద్ధయ్యగారి మఠాధిపతి 
థ్రీ) లక్ష్మీనరసయ్య గారు, తాళప్యతపతులను వెదకడానికి సహకరించిన 

మదాసు, మైసూరు, పొదరాబాదు (పాచ్యలిఖిత పు స్తక భాండాగారాల 

అధిపతులు 

పరిశోధనకు కావలసిన ముదిత |గంథాలను పెక్కింటిని 

ఆందించిన ఆత్మీయులు శ్రీ చిజ్హావూరి నాగభూషణా చార్యులు, 



[1 

కళా పపూర్ణ డా॥ రావూరి భరద్వాజ), శ్రీ ఆరెపాక సుబ్బారావు, 

శా॥ చిట్మివోలు సుబ్బారావు, డా॥ వి. సు|బహ్మణ్యం మొదల్ర నవారు. 

పరిశోధన కుపకరించిన ఛాయాచి[తాల సేకరణలో సహక 
రించినవారు శ్రీ యన్. నవీన్కుమార్, శ్రీ కె. టి. మన్నార్, 
శ్రీ) జానమద్ది హనుమచ్చాస్రిగార్లు. 

ఇందరి సహకార ఫలమో సిద్దాంత వ్యాసం. వీరందరికీ 
వాటి అద్రి ల అటి జుట్ పరు “పేరున కృ తజ్జతాపూర్వక నమస్సు లందిస్తున్నాను. 

కన్నాకంటణి రాజాయ జాబాల, 



Hil 

అవతారిక 
PSO 

బ్రహ్మంగారిని గురించి పరిశోధ న చేయాలనే సంకల్పం 

ఈనాటిది కాదు. ఒక దశాబ్దం కిందకే ఈకోరిక నాలో కలిగింది. 

నా యూ కోరికను కొందరు పండితులకు నివేదించాను. కానీ వారు 

(బహ్మంగారిని గురించి చేయదగిన అంశం ఏమిాలేదని నిరుత్సాహ 

పరచారు. బవైరాగులు పాడుకొనే ఆ పదితత్వాలు తప్ప ఆయన 

రచన లేమున్నాయి? అన్నారు నిజమే ననుకొన్నాను. ఈఅంశాన్ని 

గురించి పరిశోధన చేయాలనే కోరికను దాదాపు ఉపసంహరించు 

కొన్నాను. 1930వ సంవత్సరాంతంలో నాగార్జున విశ్వ విద్యాలయంలో 

అప్పటి తెలుగు శాఖాధ్యక్షులు పూజ్యశ్రీ డా॥ తూమాటి దొణప్ప గారిని 

కలుసుకొని నాయీ కోరికను విన్నవించాను. |బహ్మాంగారిని గురించి 

ఇంతవరకూ ఎవ్వరూ పరిశోధన చేయలేదు. ఇది తప్పక పరిశోధించ 
దగిన అంశం అని వెన్నుతట్టి |పోత్సహించారు. నన్ను పరిశోధనా 

మారంలో నిలువజెటారు. 
౧ ళు 

పరికోధన కుషక్రమించాను. ఏ (గ్రంథాలయాల్లో నూ బ్రహ్మం 

గారి (గంథాలు లేవు. మదాస్కు మైసూరు మొదలైన నగరాల్లోని 
_పాచ్యలిఖిత పుస్తక భాండాగారాలను గాలించాను. బహ్మంగారి 

తాళప్యత (గంథాలు లభించలేదు. కడప జిల్లాలో ఉన్న బహ్మంగారి 

మరానికి సిద్ధయ్య మఠానికి వెళ్లి అక్కడ భ్యదపరచిన తాళప్యత 

(గ ౦ థా లు చదువుకొని నోట్సు రాసుకొన్నాను. ఆ పరిసర 

పా9ంతాల్లో రప్యటించి నలభై నంవత్సరాలనాడు ముదించబడిన 

టహ్మంగారి కాలజ్ఞానం, ఇతర |గంథాలను సేకరించాను. (బహ్మం 

గారి ఆ రచన లన్నింటినీ చదివిన తరువాత దు ర్లమారణ్యంల్ పయా 

ణించి గమ్యం చేరడం లాంటిదే ఈ పరికశోధనమనిపిల చింది. అయినా 
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నాశ క్తికొలది [పయత్నించి “పోతులూరి వీర బహ్మంగారి జీవితం = 

రచనల పరిశిలని ఆనే యీ సిద్ధాంత వ్యాసం రచించగలిగాను. 

వీర్య బహ్మం గారిని దేశవాసులంతా |బహ్మంగారు అంటూ 

ఉంటారు, ఆయనను గురించి రచయితలు అనేకులు |గంథాలు 

రాసినప్ప టికీ వాటిలో ఎక్కువభాగం శాస్త్రీయమైనవి కావు, |జహ్మం 

గారి రచనలను మాతమే |పామాశణికాలుగా |గహాంచి చేసిన 

పరిశోధన మిది. 

బ్రహ్మంగారు తాత్వికుడు కావడానికి, రచనలు చేయడానికి 

"హేతుభూతాళతైన [ఈ శ॥ 16వ శతాబ్ది రాజకీయ, మత, సామాజిక 

పరిస్థితులు, [బహ్మ౦గారి పై వెలువడిన శతాధిక రదనలు, కాలనిర్ణయం 

కాలజ్ఞాస రచన, జీవిత సం్మగహం మొదజైన అంశాలు (పథమ 

[పకరణంలో చర్చించబడ్డాబు, 

బ్రహ్మంగారు రచించిన కాలజ్ఞానపు గుజిలీ పితుల విశేషూలు, 

స్వరూప స్వభావాలు, ఆ|గంథంలో ఉన్న వచన, ద్విపద, కాలజ్ఞానాలు, 

సౌజన్యపతి9కలు, జీవై క్యబోధ, సిద్ధబోధం, హంస కాళికాంబ పద్య 

రత్నాలు, గోవింద వచనాలు, కాలజ్ఞాన తత్వాలు, మొదకతై న రచనల 

సారసంగహ రచన, నమోక్ష్క రాజకీయ మత సామాజబికాలుగా 

విభడింపబడి (పదర్శింపబడిన (బ హ్ ౦ గారు చెప్పిన భూత 

ఛవిష్యద్వ ర్తమానాలు, _బహ్మంగారి తార్కికదృష్టి, ఆయన రచనలోని 

సందేశ సారాంశం, (బహ్మాంగారి వేదాంతం, వేదాంత పారిభాషిక 

పదాలకు వివరణ, |బహ్మంగారివంటి సి ద్ధ పురుషులు మున్నగు 

విషయాలు ద్వితీయ [పకరణంలో పరిశీలించబడ్డాయి. 

కాలజ్ఞాన గంథంలోని భాషొదిక విశేషూలు [(బహ్మంగారు 

ఉపయోగించిన ఛందస్సులు, అలంకారాలు, ఆయన రచనలోని 



Vv: 

సంగీతం, జ్యోతిళ్యాస్త్ర సంబంధమైన అంశాలు, రచనలలో ఆయన 

(పయోగించిన వృత్తి సంబంధమైన పదాలు, జాతీయాలతో కూడిన 

వచనాలు, అర్వాచీనులమై (బహ్మంగారి [పభావం, ఉపసంహారం అనే 

విషయాలు తృతియ |పకరణంలో వివరించబడ్డాయి. 

జనశుతిలో (బహ్మ్మంగారి జీవిత చరిత, ఆయన స్వరూప 

నిరూపణ, కలియుగ 1పారంభానికి శాసనాధారం, తెలుగు సంవత్స 

రాలకు సరియైన ఆంగ్ల సంవత్సరాలను తెలియజేసే పట్టిక మున్నగు 

అంశాలు అనుబంధాల్లో చేర్చబడ్డాయి. 

చివరగా ఈ వగికోధసా' వ్యాసానికి ఉపకరించిన ఆధార |గంథ 

చూచిక ఇవ్వబడింది. 

— లణయి త, 



, వ 

రురు రాట పై ల్లు 

vi 

సంకేతాక్షరపట్టిక 

కా, త, 

|, ము. 

ద్వి. ము. 

నం, 

వ్యా. 

అను. 

(పచు, 

గి మ. 

కాలజ్ఞానము 

కాలజాన తత్వములు 
ఇ 

[పథమ ము|దణము 

ద్వితీయ ము|దణము 

సంపుటము 

వ్యాసము 

అనువాదము 

పచురణ 

గీతా మకరందము 



Vii 

౬5 చి సు లం 

“సాపాత్యరత్ని “శాస్త్రి” 
7/81 త్రీ॥ ది, టి. రొయులా రెడ్డి, M. A., 

రికైర్లు (పిన్సిపాల్, 

నరసరావుపేట, 

డాక్ట ర కన్నెకంటి రాజమల్లా చారి రచించిన పరిశోధక వ్యాస 

సంపుటిని చూచితిని. పోతులూరి వీర్య బహ్మంగారి బీవితమును రచన 

లను గురించి చేసిన పరిపూర్ణ పరిశీలన ఇందులో ఉన్నది. (బహ్మం 

గారు వేదాంతి, నిష్టైపరుడు గురువుగా, వేదాంత పచారకుడుగా 

పజల హృదయములలో స్థిరస్థానమును పొందగలిగిన మహా సంఘ 

సంస్క ర్త .... “సమానీ|పసా, సహవోన్నభాగః” అన్న వేదాదర్శమును 

నమ్మి అందరు సమానులని భావించి *సమంహి (బహ్మ అన్న గీతా 

సిద్ధాంతమును (పజల కందించి సమదర్శిగా యథార్థ జీవితమును 
సాగించిన బోధగురువు. అందుకై వారు అఆ జీవనము సాధించిన 

వేదాంత విజ్ఞానమును తత్వములద్వారా, వివిధ సాహిత్య |ప|కియల 

ద్వారా ఆం|ధదేశము నలుమూలల తిరిగి ప్రబోధించిన మహాయోగిగా 

నేటికిని కీర్తింపబడుచున్నారు. 

ఇట్టే మహనీయుని జీవితము, బోధలు నేటికిన్ని చాలా 
అవసరములుగా నున్నవి. వీటిని మన కందించిన మా చిరంజీవి 

రాజమల్ల్హా చారి ధన్యుడు. ఈ పరిశోధన ద్వారా పి. హెచ్. డి. 

పట్టాను పొంది కీర్తి |పతిష్టలను పొందుట మాకు ఎంతో ఆనందముగా 

నున్నది, 



౪121 

ఇతనికి సంగిత సా పా త్య ములు కరతలా మలకిములు. 

“కవనంబున్ లిఖియింతు శ క్తికొలదిన్ గానంబు గావింతు అష్టవధానం 

బొనరింతు ఆశువుగ మాటల్ కూర్చగా నేర్తు నన్న పల్నాటి 

సోదరకవి మధ్యముడు కీ॥ శే॥ కన్నెకంటి చినలింగా చార్యులవారు 

ఇతనికి షితృపాదులు. ఆ వారసత్వమును పుణికిపుచ్చుకొని కవిగా, 

గాయకుడుగా నవలా, గేయ రచయితగా, ఆచార్యుడు గా, 

పరిశోధకుడుగా పేరు 1పఖ్యాతులు గడించి తం| డిని మించిన 

కొడుకనిపించుకొని వంశ ప తిష్ట ను పెంపొందించిన వాడు 

మా రాజమల్లా చారి. 

ఇతడు ఇంకను సారస్వతంలో వివిధ |షక్రియలలో నూతన 

గంథాలను రచించి ఆంధ సరస్వతికి నవ్యాతినవ్య భూషణవఎలను 

తొడిగి కవిశేఖరుడుగా కీర్తిపతిష్టలను పొందాలని ఆశిస్తూ ఇతనికి 

అయురా రోగ్యముల నిచ్చుగాక యని సర్వేశ్వరుని హృదయపూర్వకంగా 

(పార్గిస్తూ ఆశీర్వదించుచున్నాను. 

మకాం ఇటు, 
C2 

హైదరాబాదు మో |శేయోభిలాషి, 

297.86. (నం) వి, బి. రయుణారెడ్డి 
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ఉఅన్య/(కయ లోకో ad భారతావనిలో |పాచీన కాలంనుంచి అనేక 

రంగాల్లో విఖ్యాతి పొందిన మహాపురుషులెందరో ఉద్భవించారు. 

వేదాంత సాహిత్య విజ్ఞాన కళా్శాపపంచంలో విశేషమైన కృషిచేసిన 

విశిష్టవ్యక్తులతో భారతచరి త పూతమైంది. ఇటువంటివారిలో పోతులూరి 

వీరబహ్మంగారు ఒకరు. వీరిని |బహ్మంగారని అంటూ ఉంటారు. 

_గ్రెహ్మంగారు ఆం|ధ దేశంలో నివసించారు, 

ఇప్పటివరకు ఆం[ధ సాహిత్యంలో అనేకులు కవిపండితులు 

వివిధ (ప్మకియల్త్లో బ్రహ్మంగారి జీవితచర్మితను దచించారు. ఇవి 

కావ్యాలు, కందార్థాలు, గేయాలు నాటకాలు హరికథలు, బు[ర 

కథలుగా ఉన్నాయి. వీటిలో కొండూరి వీరరాఘవాచార్యులు, 

కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ |వాసిన (గంథాలు పరిశోధనా దృష్టితో 

రాయబడ్డాయి. ఇతర రచయితలు జనశుతిలో ఉన్న గాథలను 

ఎ త్తిరాశారే గాని బహ్మ ౦ గారి రచనలను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో 

అధ్యయనంచేసి పరిశోధనా (గంథాన్ని రచించలేదు. (పస్తుత సమాజం 

అనుష్టించ దగిన వర్ల విభేదనిర్మూలన, అస్పృశ్యతా నివారణ, హిందూ 

మహమ్మదీయ సమైక్యత్క సర్వమత సమ్మేళనం మొదతైన ధర్మాలను 

తన రచనలద్వారా బోధనద్వారా 17వ శతాబ్దిలో నే అందించిన |బహ్మం 

గారి జీవితచరిిత్య రచనలు భారతీయులంతా చదువదగినవి. అందుకే 
(బహ్మంగారి కాల జ్ఞా న |గంథాన్ని పామాణిక మైన ఆధారంగా 

స్వీకరించి ఇతర[గంథాల తోడ్పాటుతో బ్రహ్మంగారి జీవిత కవిత్వ 

తత్వాలను ఆవిష్కరించే చిన్నపయత్న మిది. 

1. ఇకమోదట ఈ[గంథంలో అంతటా “ఎహ్మంగారు అనే [వాయ 

బడింది. 



వ్రూర్వూరంగ (ననత్తానన వజ... -(బహ్మాంగారు కీ. శ. 1608 కీలక 

నామ సంవత్సరంలో |పభవించారు. 1 ఆయన తన సమకాలీన 

సమాజంలోని సాంఘిక మత దురాచారాలను, మూఢ విశ్వాసాలను. 

ఖండించి సరికొ త్తతత్వాన్ని [పబోధించారు. |బహ్మంగారు ఈవిధంగా 

చేయడానికి ఆనాటి రాజకీయ, సాంఘీక్క మత, స్టితిగతులకూ పరస్పృర 

సంబంధం ఉంది. |బహ్మంగారి తాత్విక భావోత్స త్తికి మూలకందా 

లనదగిన ఆయా స్థితులు ఈ[కింద ఆవిష్కరించ బడుతున్నాయి. 

రాజకీయ వరన్ధితులు నా బ్రహ్మంగారు ఇంకా మూడు సంవత్స 

రాలకు జన్మిసారనగ్యా అంకు (కీ॥ శ 1605లో అక్బరు కుమారుడు 

జహాంగిరు ఢిల్లీ సింహాసనాన్ని ఎక్కాడు. భారతదేశం ముస్తి ముల 

పాలనలో వుంది. ఆం|ధదేశంలో విజయనగరరాజుల పాలన అంత 

రించింది. అప్పుడు ఆంధ దేశంలోని సంస్థానాలు నవాబుల ఏలుబడిలో 

ఉన్నాయి. అంట యావద్భారత దేశంలోనూ ఆంధ దేశంలోనూ 

ముసి ముల పాలన ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నది. [ఒహ్మాంగారి 
C౧ 

పుటుకకు ముందరిశతాబమూ (16వ శతాబ్దం బ్రహ్మంగారు జీవించిన 
(=) 0 6 

శతాబమూ (17వ శతాబ్దం) ముసి ములచేత పరిపాలించబడాయి. 
(శ రు ఇ, Ch 

శొాంఘముతో వంన్పాతులు;.- ముస్లి ముల రాకతో భారతీయ సాంఘిక 

చరి|తలో కొన్నిపరిణామాలు సంభవించాయి, ముస్ట్రింలకు నిర్దిష్టమైన 

మతసం|పదాయాలు నాగరకతా సంస్కృతులూ ఉండడంచేత వాళ్లు 

భారతీయుల్లో కలిసిపోకుండా తమ విలక్షణతను కాపాడుకొన్నారు. 

గే (హంగారి కాలనిర్ణయం గురంచినచర్చు తరుఐ-ఆ అధళ్యయింలో 

చేయబడింది, 
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'హైందవసమాజంకూడా సై లక్షణాన్ని కాపాడుకొంది. ఈ పరిస్థితులో 

మహమ్మదీయులు స్వియమత విస్తరణ కార్య|[కమాన్ని చేపట్టారు. 

బీళ్ళు హిందువులను కాఫిర్లు అని ఒకర హెందవులు కూడ 

స్వీయమత సంరక్షణ కార్య|కమాన్ని |పారంభించారు. మహమ్మ 

దీయులను మైచ్చులని నిందించారు, ఇందువల్ల రెండు సాంఘిక 

విభాగాలమధ్య పరస్పృర సంఘర్షణ (పారంభమైంది. ఈ యిరువర్గాల 

మధ్య స్నేహ సంబంధాలు సన్నగిల్లి శాశ్వితమైన వైషమ్యాలు 

ఏర్పడ్లాయి. హైందవ మహమ్మదియ సమాజాలు రెండూ భిన్నా 

లయినప్పృటికీ అజ్ఞానం సం[పదాయ [పియత్వం అనేవి ఉభయుల్లోనూ 

సమానంగా ఉన్నాయి. ఉభయసంఘాలూ బహుభార్యాత్వాన్ని కలిగి 

ఉన్నాయి. రెండు సమాజాలూ శకునాలనూ తాయెత్తులనూ జాతకా 

లనూ విశేషంగా విశ్వసించాయి. యోగులూ మతగురువులూ మున్నగు 

వారిపట్ల భకిపపత్తులు పెరిగాయి. హీందువులలో శైవ వై సవాది 

ఇగలున్నట్లు మహచమ్మదియుల్లో సై తం సున్నీ, షియా, సూఫీ 'పభృతి 

ఇగలేర్చడ్డాయి. 

యత నంచన్దితులు హ్హ ఇస్టాం మత సంపర్క ఫలితంగా భారత 

దేశంలో గొప్పు సంస్కరణోద్యమాలు ఉద్భవించాయి. ఇస్తాంమతంలో 

ఉన్న ఏశకేశ్యరారాధన, నిర్లుణోపొసన, నిరాడంబర వూజావిధానం 

సాంఘిక సమతాభావం హిందువులలో ఆలోచనను రేక డించాయి, 

బహు దేవతారాధన, '. నిరద్ధక కర్మకాండ, వర్ష విభేదం, మున్నగు 

దొసగులే హైందవమతం నీరసించి అపజయం పొందడానికి హేతువు 

లని హిందువులు 1గహించారు. అ(గవర్హాలచేత నీచంగా చూడబడిన 

దిగువ వర్ణాలవారు సాంఘీక గొరవాన్ని సాధించడానికి అసంఖ్యాకంగా 

మహమ్మదీయ మతాన్ని స్వీకరించారు. ఇలాంటి వరిని స్టితుల్లొ హిందు 

వులు స్వియమతదోషాలను స సంస్కరించడం అనివార్యమని అ ఏరా 
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హెందవులతో చిరకాలం కలిసిమెలిసి జీవించడంవల్ల మహమ్మ 

దియుల్లో సైతం కొంతమార్సు సంభవించింది. అప్పుటికే వాళ్లలో 

సూఫీ సిదాంతం అవతరించింది. సూఫీలు కర్మవాదులు. వాళ్లు కర్మ 

పునర్ణన్మలను విశ్వసించారు. అన్యమత సహనాన్ని అవలంబించారు. 

సూఫీలు మా[తమెకాక ముసి ములలో మిగతాశాఖలుకూడా హైందవ 

మతంలోని సుగుణాలను అర్దంచేసికో వడం అవసరమనీ నుత ద్వేషం 

అర్గరపి తమనీ తభ కలి 1; ఈ అంశాన్ని అమోర్ ఖుుసూ వంటి 

జం కళలు [ప్రచారం చేశారు, ఇలా ఉభయవర్షాలమధ్య లభించిన 

అనుభవాల ఫలితంగా నాటి మత్మపచా రాల్లో సహనం, సమన్వయం 

మౌలికసూతాలయా్యాయి. 

హిందువుల్లో ని మతోద్యమం ద్విముఖంగా సాగింది. కొంత 

మంది హైందవ మతాధారాలయిన వేదాలకూ ధర్మశా స్రాలకూ 

వ్యాఖ్యానాలను రచించారు. ఈ రచనలద్వారా వైదిక ధర్మాస డిని 

కలిగించడానికీ (ప్రయత్నించారు. పైందవులు వై దికధర్మ వైశిష్ట్యాన్ని 

(గహించగలిగితే అ ధర్మరక్షణకు వాళ్లే కంకణంధరించి ఇస్తాంమతం 
పట్ర వై ముఖ్యాన్ని (పదర్శిస్తారని వారినమ్మకమై ఉండవచ్చు. 

బెంగాలు దేశంలో విశ్వేశ్వర కుల్రక పండీతులుు విజయనగరంలో 
సాయజణి మాధపాచార్యులుు వేదాలకు స్మృతులకు, భామోూలు 
[వాశారు. ఇదేసమయంలో వురాణాలను [పాంతీయ భాషల్లోనికి 

అనువదించే కార్యక్రమం ఇబ్బడి ముబ్బడిగా సౌగింది. ఈ [గంఖఫాల 
వల్ల [(పజలకు ధథర్మాసక్తి కలిగి తద్ద్వారా పాందవమ్త రక్షణ జరుగు 

తుందని వారి విశ్వాసరి. 

ఆరోజుల్లో ఇరతకంకే ముఖ్యమైన ఉద్యమం (పభవిరచింది. 
ఇష్టాల మతంలోని సుగుణాన్ని (గహిలచి హౌందవసమాజాన్ని సంస్క 



బింబ [పయత్నం జరిగింది. భక్షిమార్గంద్యారా ఈ సంస్కరణను 

సాధింవడానికి [1పయత్నించారు, దీనివల్ల హిందూమతోద్యమాల్లి నాలో 

భక్తి గణనీయమైన స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. నిజానికి భ క్తి హైంద్వ 
మతంలో ఉపనిషత్తుల కొలంనుంచే ఉంది. (తిమతాచార్యులు. భక్తికి 

అ(గస్టానాన్ని కళ్చించారు, భక్తిమార్గం, నిరాడంబర పూజావిధానం, 
టి 

వర్ణ రాహిత్యం, ఏకేశ్వరార్చన, నిరుణారాధన మున్నగు విషయాలపై 

అన క్షి ఇన్తాంమత పభావమనే చెప్పవచ్చు. ఇంతేగాక రామానుజుడు 

సర్వం భగవదర్శితమనే భగవద్గిత భావాన్న్నె పచారంబేసి దిగువ 

కులాలవారిలో చై తన్యాన్ని కలిగించాడు. మహమ్మదీయులచేత 

పరాజయంపొంది పరాభవాలకు గురిఅవుతూ నిస్సహాయులుగా ఉన్న 

హిందువులకు భ క్లి పపత్తులు, పొరలౌకిక చింతన, ము క్తిభావన ఉప 

శాంతిగా ఉపకరించాయి, 

f 

కశ 16వ శతాబ్రీనా టికి రాజకీయంగా భారతీయ సా్మామాజ్యాలు 

విచ్చిన్నమై చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా ఏర్పడ్డాయి. భెరతావని 

అనై క్యానికి అశాంతికీ నిలయమైంది. అయినప్పటికీ ఈ శతాబ్దిలో 

సాంఘికంగా హిందూ ముస్త్రిం వర్గాలు సొనిన్నిహొత్యాన్ని సంతరించు 

కొన్నాయి, ముస్టి ములకు తాము ఖారతీయులమనే భావం కలిగి 

వారిలో దేశాఖిమానం అంకురించింది, భారత టదేశాభిమానాన్ని 

స్పష్టంగా వ్యక్తీకరించిన, ,పథమముస్తిం అమోరొఖుసూ. స్థానికమైన 
హెందవాచారాలను ముస్టిములు అనుసరించసాగారు. వారికి శకునా 

లలో లగ్నాలలో, జాతకాలలో నమ్మకం “పెరిగింది. మృత్యుముఖంలో 

ఉన్నవారిని భూశయనం చేయించడం, మృతులపట్ల గౌరవసూచకంగా 

జుట్టు తీసివేయడం, వైధవ్యం [పొప్తించిన వనితలు అలంకారాలు, 
రంగుబట్టలు, విసర్జించడం మున్నగు ఆచారాలను అనుసరించారు. 

మున్షిములలో విగహారాధనకూడా [(పారంభమైందిం ముస్టింలు తమ 
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గురువులకు పాదాభివందనం చేయసాగారు. హిందూ సాథువులలాగొ 

ముస్థిములలోకూడా బైరాగులు రూపొందారు. ఇలాంటి బై రాగులు 

తులసిపూసల మాలలు అలంకరించుకొని విభూతీ ధారణ చేశారు, 

వీరితో కొందరు శి ఖా ర్చ న చేస్తూ అహిొంసావతాన్ని కూడా 

పాటించారు, 

ఇలాంటి మత రాజకీయ సామాజిక స్టితిగతులొ [ఒహ్మంగారు 

పుట్టి పెరిగారు. ఆయన తాత్వికుడు కావడానికి తాను పుట్టి పెరిగిన 

శతాబ్దిలోని అయా పరిస్థితులు హాతుభూతాలయ్యాాయని చెప్పవచ్చు.! 

(అహ్ముంగాలని ూరంచిన రచనలు *_ 

పందొమ్మిదవ శతాబ్దం [పారంభదశవరకూ [బహ్మంగారి బీవిత 

చరిత రచన జరుగలేదు. అంతవరకూ ఆయనచరి|త జనసందోహంలో 
మౌఖిక పచారాన్ని మా్యతమే పొరిదిఉరిది, ఈ శతాద్ది మధ్యకాలంలో 
ఈయనచరిత రచించినవారు అనుములకొండ శివరామ [బహ్మేం[ద 
స్వామి. ఈయన రచించిన [గంథంపేరు “శ్రీ వీర్యబహ్మాండ సర్వ 
శాస్త్రసమాధాన వ్యతగ్థయ నిత్య రత్నాకరము. దీని కడపటిభాగంలో 
(బ్రహ్మంగారి చర్యిత లిభించబడింది. ఈ [గంథం సుమారు నూరు 

సంవత్సరాల కిందట ము[దించబడిందని స్వామి లింగ న్యా మి. 

న. 

i. ఈ సరిచ్చెదంలా చెట్టబడిన అంశాలు వి£ 8,5. ఓ హనుమంత 
రావు రచించిన “భారతదేశ చర్యత _ సంస్కృతిో అనే [గంథంలోని 
28, 24, 25, 217, 219, 22] పుటలనులిచి ((హంచబడ్డాయి 
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రాశాడు. శివరామ (బహ్మేందస్వామి రాసిందే |బహ్మంగారి 

జీవితాగ్నా గురించిన |పథమ [గంథమని చెప్పవచ్చు. ఆ తరువాత 

హనుమయా చారి అనే రచయిత [బహ్మంగారి చరితను హరికథగా 

రాశాడు. |కి॥ శః 1929లో చాటకొండు సుబ్బయ్య |బహ్మంగారి 

జీవిత చరితను గద్యంగా రాశాడు. E శ॥ 1020లో తాటికొండ 

రాఘవాచార్య “అరాచార్యచర్శిత” అనే వచన్మగంథాన్ని రచించాడు. 

తరువాత వడ్డెపాటి నిరంజనశాస్త్రి “కల్యంధ కౌముది అనే కావ్యాన్నీ 

కడియాల వీవూరయాచార్య “|బహ్మంగారి చరిత” అనే యక్షగానాన్నీ 

రచించారు. ఇంకా నాటినుంచి నేటివరకు |బహ్మంగారి జీవితంపై 

వెలువడిన వివిధసాపాత్య |ప|క్రియలలో ఉన్న [గంథాలు (పకృత 

పరిశోధనలో లభించిన మేరకు ఆధార[గంథ సూచికలో (పదర్శించ 

బడాయి, 
ce 

([జఅహ్యాంగార భరత రచనకు ఆధారాలు ;. |పథమంగా 

(బ్రహ్మంగారి చర్మితను రాసినవారికి [బహంగారు రచించిన కాలజాన 
= గ 

ప - అ అర్య శతు ల తాళప్యత [గంథమ ఆధారం. అందులో విష్ణు (బహ మహేశ్వరులు 

(బహంగారుగానూ అన్నాజయ్యగానూ ఆనందభై రవయోగిగానూ అవత 

రించడం, |బహంగారు ఉ తరదేశంలో ఉద్భ్బవించడం, బనగానపతెలో 
ee. జడ ద 

నివసించడం, కాలజ్ఞానం రచించడం, భై రవానందుడూ అన్నాజయ్యా్యా 

మొదత నవారు |బహంగారిని కలుసుకోవడం, |బహాంగారు ఆసేతు 
టె పే కా. 

1. లింగస్వామి, స్వామి _ యదార్ధ కాలజ్ఞాన సహిత వీర్యబహైర్మద 

జీవితచర్మిత: |వచుః శ్రీ వీరభోగ వసంతరాయాశ౦ మం, శాలిబండ, 

హైదరాబాదు, ఫిబవరి, 1979, పీఠిక, పు. 2. 



లీతనగ పర్యంతం పర్యటించడం, |పజలకు తత్వబోధలు చేయడం, 

జీవసమాధి నిష్టను పొందడం మున్నగు విషయాలకు కాలజ్ఞాన 

[గంథంలో ఆధారాలున్నాయి. మిగతా విషయాలకు అంకే హం 

గారి తల్చిదం|డులగురించి పితపుడ తల్లి దం|డులగురించి ముహు 

గురించి చెసిన రచనలకు కాలజ్ఞానంలో ఆధారాలులతేవు. వీటికి పపం 

పరగా పెద్దలూ |బహ్మంగారి వంశీయులూ చెప్పెైన గాథలే ప్రమాణం. 
వీటికితోడు రచయితలు కొన్ని కల్పనలు చేశారు. 

కాలనిర్ణయం ye బం హా ౦ గారి కాలనిర్ణయం చేయడానికి 
పీథమంగా పియత్నించినవారు కందిమల్హయపతై సివాసియైన 
చాటకొండు సుబ్బయ్య. ఈయన 1987లో “వీరబ్బోహ్మ ము గారి 
సంతానచరి త్ర” ను రచించాడు. ఆయన ఆగరింథంలో బ్రహ్మాంగారి 
మనుమరాలు ఈశ్వరమ్మ అనీ ఆమె శిష్యుడు చాటకొండు చెంగన్న 
అనీ అతని తమ్ముని కుమారుడు రామయ్యలఅనీ ఆ రామయ్య కుమారు 
డను తానని చెబుతూ “ఈ చెంగన్న మా తండి9గారి తండిరిగారికి 
జ్యష్టుడు ఆపరిమాణము ననుసరించి ఈశ్వరమ్మగారు సమాధియె 
సుమారు నూటముప్పుది ఏండ్లుగా నిర్ణయమేర్చడుచున్నది. అంతకు 
ముందు ఆమ జననము నూరు సంవత్సరములకు జరిగినది. అంతకు 
ముందు శ్రీ వీరబిహ్మము గారు సమాధియై సుమారు పదిసంవత్సరములు 
చేది శాలివాహాన శకాబ్దము 18ఫ్కోలకు సరియైన శ్రీముఖ నామ 
సంవత్సరమునకు రమారమి 40 సంవత్సరముల కాలమునో] అని 
రాశారు, 

ననన 
1. సుబ్బయ్య, చాటకొండు _ వీర1బహ్మాముగారి సంతానచరితం, 

పంచు : శ్రీ వంకర వీరయ్యగారు కందిమల్హాయపత్తై, 1929 

పు. 7ి 



చాట కొండు సుబ్బయ్య బంహ్మూంగారి కాల నిర్ణయా? 

స్పష్టంగా చేయలేదు. రమారమి లెక్కులు "వేశాడు. ఈ నిర్థ 

యాన్న నుసరించి బ్రహ్మంగారు 17వ శతాబ్దిలో శ్రీముఖనామ సంవత్స 

రంలో సమాధి|పవేశం చేసినట్లు తెలుస్తుంది. 
య Pra =) 

కొండూరి వీరరాఘవాచార్యులు 19ల్ిలో [బహ్మంగారి కాల 

నిరయంచెసూ భారతి మాసప్యతికలో వ్యాసం రాశారు. |జహాంగారి 
వో ఒం జి 

రె ఎజ్జాన తత్వాలనూ ఇతర సాహిత్యాన్నీ ఆధారంగా చేనీకొని 

(ుహ్మంగారు సుమారు |కీ॥ శ॥ 1604 సం॥లో జన్మించి కీ; శ॥ 1690 

తమువాత సమాధిప వేశం చేసిఉంటారని ఆ వ్యాసంలో నిర్ణయించారు. 

కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ 1978వ సంవత్సరంలో ోచారి[తక 

దృక్పథంలో వీరబ9 హ్మేందళిస్వా మి” అనే గింథఛాన్ని రచించారు. 

బ్రహ్మాంగారి రచనలనూ ఇతర చారి[తక గర౦ంథాలనూ పరిశోధించి, 

ఆ [గంథంలో బంహంగారి కాలనిర్రయం చేశారు. ఈ నిరయ్మపకారం 
— రాం రం 

(బహ్మంగారు [క॥ శ 1608 కిలకనామ సంవత్సరంలో జన్మించి [క శ 

1698, శ్రీముఖనామ సంవత్సరంలో సమాధి |పవేశం చేశారని 
తెలుస్తుంది. 

పూర్వ పరిశోధకుల్లో చాటకొండు సుబ్బయ్య రమారమి 

లెక్కులు వేసి |బహ్మంగారు 17వ శతాబ్దిలో శ్రీముఖనామ సంవత్సరంలో 

సమాధిపవేశం చేసినట్టు నిర్ణయించారు, [బహ్మంగారి జన్మతిథిని 

గురించి ఆయన చెప్పలేదు. తరువాత వీరరాఘవాచార్యులు, లక్ష్మీ 

నారాయణ ఇరువురూ నాలుగేండ్ల తేడాతో |బహ్మంగారు 17వ శతాబ్దిలో 

జీవించినవాడని అంగికరించారు. 

క్ష 
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ఏకవి కోౌలాన్నయినా నిర్ణయించడానికి MEY Se 

శాసనాలు, స్థానిక చర్కితలు, [పోమాణికాలు, కానీ [(ఎహ్మాం౧” 6 

కాలానికి కం కరతల శాసనాలు లేవు. మెకంజీ డొర సంసా-ం దిన 

స్తానికచరి తల్లో కూడా (బహ్మంగారికీ సంబంధిం విన అంశాలు Gun 

మైసూరు, మదా9ను, హైదరాబాదు మున్నగు నగరాలల్ క? వాంచ్య 

లిఖిత పుస్తక స నానాట్టో [బహ్మంగార్ కాలజ్ఞాన తాళవ్యత 

[గంథాలు నః 

బంహ్మంగారి జన్మ తిథిని సమాథి తిథిని నిర్ణ యించాలం కు 

ఆయన స్వయంగా చెప్పిన కోలజ్ఞానం ఇతర రచనలు 'పౌమా ణికాలు. 

ప౦స్తుతం [బహ్మంగారి మఠంలోఉన్న కాలజ్ఞాన తాళపత్ర [గంథాలను 

పా౦మాణికాలని చెప్పవచ్చు. పూర్వపరిశోధకులు రమారమిగా చేసి 

కాలనిర్ణయం ఆభారంగానూ, బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానాన్ని on 

గానూ చేసుకోని బిహ్మంగారి కాలనిర్ణయం చేయబడింది. 

(అహ్మూంగాలు 17౫ కోతాట్టీవాడు +. 

(బహ్మంగారు (వీ శ॥ 17వ శతాబ్దిలో జీవించి ఉన్నారనడూనికీ 

విశిష్టమైన [పమా ణాలు కోలజ్ఞానంలో లభిస్తున్నాయి. ఈ|కింద ఉదాహా 

రింపబడుతున్న కాలజ్ఞాన వాక్యాలను పరిశీలిస్తే ఆయన 17వ శతాబ్దికీ 
చెందినవాడని స్థూలంగా స్పష్టమవుతుంది. 1) “వేంకటపతి ఏలిన 

ఏండ్లు 28, నెలలు 7, దినములు 19, ఆమీదట సోమవంశం వారికి 
పట్టాలులేవు.ఓి ఆనెగొందిని హారివహారఠాయలు పాలించినది మొదలు, 

నాళ 

కే య పోతులూరి _ కోలజూనము, 
(వచు : కృష్ణమూ రి ర్క రంగయ్య 

కలదిమల్హాయవళ్తై, 1914, పు. త్రీ 



Ll 

అంకె [| శ, 18626 నుంచి 1614 వరకు పాలించిన విజయనగర 

రాజుల కాలాన్ని బరిహం గారు వర్షించారు. విజయనగర రాజులలో 

నేంకటపతిరాయలు కడవటివాడు. ఇది (బ్రహ్మంగారు స్వయంగా చెప్పి 

రాయించిన వర్మిత ఈ చారిితకాంశం 17వ శతాబ్దికి చెందింది, 

స “పెండారీ మరాఠి బలాలు కవులన బడుదురు.”]! ఈ కాలజ్ఞాన 

వచనంలో చెప్పుబడినవారు శివాజీ సైన్యంలోని మరారీలు. శివాజీ 

మరణానంతరం మరాఠి సైనికులకు వృ త్తిలక కోతుల గుంపుల్లాగా 

దోఎడీలు చేశారు. ఇది 17వ శతాబ్దికి చెందిన చారి|తకాంశం.2 

ల “కర్ణాటక రాజులు కారడవిలో బడిరి.కి అంకు విజయనగర 

రాజులకు రాజ్యం లేకుండా పోయిందని భావం. (ఒహంగారు వేంకట 

పతిరాయల తరువాత వారికి రాజ్యం లేదని కాలజ్ఞాన పిథమాశ్వాసంలో 

చెప్పారు. వెంకటవపతిరాయలు కర! శ; 1614లో మరణించాడు, 

ఈ అంశం 17వ శతాబ్దికి సంబంధిం చింది. 

పె కాలజ్ఞాన వచనాలు బిహ్మంగారు 17వ శతాబ్దిలో ఉన్నాడని 

చెప్పడానికి తార్కాణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇక ఈ శతాబ్దంలో 

ఏసంవత్సరంలో జన్మించారో స్పష్టంగా తేల్చ్పవలనసిఉంది. (బహ్మం 

గారు కాలజ్ఞానంలో తమ జన్మతిథిని స్పష్టంగా చెప్పారు. ఈఅంశాన్ని 

lL; పీర్మబహుము, పోతులూరి _ ౮p 6414 పు. నలి. 

2 రూ పాటిబండ్ర _ భారతదేశ చర్మిత _ సంస్కృతి, 

నం, ఐజక్ . ఎన్. |పచు : తెలుగు అకాడమి, 1979. 

హైదరాబాదు, పు. 182 

ఏ. వీరబహ్మము, పోతులూరి _ కాలజ్ఞానము, 

యమన్. కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య, కందిమల్హాయ పల్లె, 1974, పునర, 
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పూర్వ పరిశోధకులు గమనించలేదు. ఈకింది కాలజ్టాన . 

(బహంగారు తన జన్మతిథిని చెప్పారు. “అక్సరి గ్యురాలు తుంగభడ“ 

శ 

టీ 

సిళు తాగినజే మొదలుగాను మూడుదినాలకు వచ్చేము _ మూడు 
C౧ 

దినాలు అనగా మూడుఏండ్డు మూడునెలలు", 

ఈ వచనాన్ని అనుసరించి [బహ్మంగారు అక్బరు గురాలు 

తుంగభ1|దనీళ్లు తాగిన (అంతే అక్పరుగాని లేక అతనిసైన్యం కాని 

విజయనగరం చేరడం తరువాత మూడు సంవత్సరాల మూడు నెలలకు 

జన్మించినట్లు చెప్పవచ్చు. అక్కరి గుర్రాలు అంకే అతని క్ు. 

వగ్గానికి సంబంధించినవి కావచ్చు. “అక్కర్ (| శ; 1599 నుండి 

డ్రీశ॥ 1600వరకు దక్షిణ దేశదండయా (తల్లో స్వయంగా పాల్గొన్నాడు.2 

అని చరి|తవల్ల తెలుస్తులిది. అక్బరు (కీ[శ॥ 1596 నుంచి (కీ; శ॥ 1805 

వరకు పరిపాలన చేశాడు. చీవరిదశలో దక్కనుమోద దండయాతలు 
చేశాడు. క్రీ! శ॥ 1600 సంవత్సరం వరకు స్వయంగా దండయా(తల్లి 
పాల్గొన్నాడు. అతని రాయబారవర్గం |కీ॥శ॥ 1600 తోనూ tn శ్ర 

1604 లోనూ రేండుసార్లు వచ్చింది. ఇదే అక్కరి గుురాలు తుంగభ[ద 

నీళ్లు తాగడమంకే. అయితే (బహ్మంగారు sn శ 1600 నుంచి 1604 

వరకు ఉన్న సంవత్సరాల్లో ఏసంవత్సరం తరువాత మూడు సంవత్సరాల 

మూడు వెలలకు జన్మించారో తేల్చాలి, 

క్, వేది, వపుః 94 _ ఇక్కడ బరహ్మంగారు జరిగోనదానిని జరుగ్ 

య చది 

2. రూనస్సీలక్ష్మ, పొటిబండ్ల ౬. భారతదేశ చరి[త . సంసృతి, 

పరి॥ ఐజక్ . ఎన్. ప్రచు : తేలుగు అకాడమి, 1978 

హైదరాబాదు, పు, £82. 
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ఈవిషయాన్ని తేల్చడానికి కాలజ్ఞానంలో నే ఇంకా ఆధారాలు 

ఉన్నాయి, 

“నచ్చ ఉ త్రరమునుండి ఉద్భవమై పర్మడెండేండ్లు అజ్ఞాతవాసము 

చేసి ......::....... సూర్యమండలానకు వచ్చి”.! 

ఈ కాలజ్ఞాన వచనంలో (బహంగారు తాను ఉ త్తర దేశంలో 

జన్మించి పన్నెండు సంవత్సరరాలు అజ్ఞాతవాసం చేసి, 'పనగానపళె 

చరినటు చెప్పారు, అంకు బనగానపళ్రై. చేరినప్ప టికి బగిహ్మంగారికి 
ఇల, 

పన్నెండు ఏళ్లు ఉన్నాయన్న మాట; 
ap) 

(బహ్మంగారు జెప్పిన ద్విపదలో ఒకచోట ఇలా ఉంది, 

“సిద్ధాది నామ సంవత్సరమందు 

బనగానవ'లో వరగంగ నిలచి” 

దీన్ననుసరించి చూస్తే 17వ శతాబ్దిలో 1818వ సంవత్సరం నిద్ధాద్రి 
అవుతుంది, అప్పటికి |బహ్మంగారికి పదకొండు సంవత్సరాలు నిండీ 

పన్నెండవ సంవత్సరం వచ్చింది, కీ; శ 1619లో పదకొండు 

వాయు గా 

1. వీర బహ్గము, పోతులూరి = కాలజ్ఞానము, 

(ప్రచు; కృష్ణమూ ర్తి రి రంగయ్య 

కందిమల్లాయపల్లె, 1974, పు. 14. 

ల, వీరాచార్యులు, పరిమి = పోతులూరి విర్యబహ్మంగారి కోలజ్ఞాన్ 

తత్వములు, (ప్రచు : ఎన్. వి, గోపాల్ అండ్ కో,, 
మ।దాసు 1976 పు. $6 
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సంవత్సరాలు తీసివేస్తే (కీ; ఈ 1608 అవుతుంది. అది కీలకనామ 

సంవత్సరం. 

దీన్ని బట్టి (| శ 1604లో అక్కరి గు రాలు తుంగభ్యద నీళ్ణు 

తాగిన తరువాత మూడు సంవత్సరాలు అంకే 1604 = ఏ — 1607. 

ఆతరువాత మూడునెలలు అంకే 1608వ సంవత్సరంలో |బహ్మంగారు 

జమ్మించారు, 

(అవ్యూంగారు పాటా (వటేళించిన తిథి 

|బహ్మంగారు తన జన్మతిథిని చెప్పినట్టుగా నే సమా న 

తిథిని కూడా చెప్పారు. ఈకింది కాలజ్ఞాన వచనంలో (బ్రహ్మా 

సమాధిలో [పవళించిన తిథి చెప్పబడింది. 

“నందా నందన యోర్మధే్య వీరభోగ వసుంధరా _ 

మరుగు చేసినాడు _ 

అది ఆనంద నందన యోర్మథ్యే”1 

"పె వచనంలో ఆనంద నందననామ సంవత్సరాల నడుమ, వీరభోగ 

చసుంధరా (|జహ్మంగారికి వీరభోగ వసుంధర అనే పేరుకూడా ఉంది. 
(కాల : పు. 106.) మరుగు చేసినాడు అంటే |బహ్మంగారు సమాధి 

లోనికి వెళ్లాడు అని అర్ధం. ఇంకా ఈవిషయానికి వివరణ కూడా 

ఇచ్చారు '(అహ్మాంగారు. 

1. వీర్యబహ్మ్మము, పోతులూరి _ కాలజ్ఞానము, 

వచు : కష్టమూ ర్క రంగయ§ 

కందిమల్లాయపత్తె, 1914, పు. 22. 
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“ఆనేందకు నందనకు లికి ఏండ్రకు మధ్య శ్రీముఖ సంవత్సరం 

నిలిచె గనుక శత్రీముఖమని తేలియవలెనంకును, మొగలాయి 

గుజ్జము రామేశ్వరమం పెనా శ్రీముఖమని నిదానమాయెను.”*| 

ఈవచనంలో |బహ్మంగారు శ్రీముఖ సంవత్సరంలో సమాథి 

(వవెశం చేస్తానని భవిష్యత్తును నిర్ణ యిం చారు.* జనితోక గుర్తుకూడా 

బెబ్బూలుః ఆనంద మొదలుకొని సంవత్సరాలను లెక్కించడం 

పాగిరంభిస్తే నందననామ సంవత్సరం వరకు లికి సంవత్సరాలు 
ఉంటాయి. ఆ సంవత్సరాల మధ్యలో శ్రీముఖనామ సంవత్సరం 
ఉంటుంది. ఆ సంవత్సరం మొగలాయి గుజ్ఞం రామేశ్వరం చేరెన 

సంవత్సరం. అదే శ్రీముఖనామ సంవత్సరం అవుతుందని చెప్పారు, 

ఈ వచనంలోని మొగలాయి గుజ్జం జోరంగజేబు సైన్యానికి చెందిందని 

చెప్పవచ్చు. “జారంగజేబు యుద్ధాలు ము ముగిసేనాటికి సా్యమాజ్య 

వి స్టీర్ణం బాగా 'పేరిగింది. ఉత్తరాన కాళ్ళీర్నుండి దక్షిణాన 

కన్యాకుమారి వరరు వ్యాపించింది.””£ అని ఛార్మితకులు రాళారు. 

జారంగజేబు 134; 1682 నుండి 1707 వరకు దక్కను దండయా!తలు 

నిర్వహించాడు. 1687లో గోల్కొండ మున్నగువాటిని జయించాడు, 

1690 సం॥ తరువాత రామేశ్వరం వరకు అతని సేనలు వచ్చాయి 

కనుక మొగలాయివారి గుళ్జాలు రామెశ్వరం వరకూ వచ్చాయి. 

* ఇక్కడ |బహ్మాంగారు భవిష్యత్తును భూతంగా వర్గించారు, 

1. పైది. 

చ. రూన్సీలక్షి, పొటిబండ్ల _ భారతదేశ చరిత _ సంస్కృతీ 
సం॥ ఐజక్. ఎన్. [ప్రచు : తెలుగు అకాడమి, 1 

సం॥ లి, పు, 182, 
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[బ్రహ్మంగారి వాతల |పకారం శ్రీముఖనామ సంవత్సరానికి 

జచారంగజేబు సై న్యాలు రామేశ్వరంవరకు వచ్చాయి. ఈ శతాబ్లంలో 

1698 శ్రీముఖనామ సంవత్సరమపుతుంది. ఇప్పుడు |పతిసంవత్సరం 
బ్రహ్మంగారి మఠంలో వై శాఖ శుద్ద దశమికి |బహ్మాంగారి ఆరాధన 

మహోత్సవం జరుగుతుంది. దీని ననుసరించి బిహంగారు క్ష్! శ 

1698 శముఖనామ సంవత్సరం వై శాఖ శుద్ధ దశమికి జీవసమాధి 

పవేశం చేశారు, 

(అహ్ఫుంగాంి వంళ వృక్షం 2 

కందిమల్లయపతైలో ఉన్న బగ్గిహ్మంగారి మరానికి ప్రస్తుత 

అధ్యక్షులు వీరభోగ వసంత నేంకకేశ్వర స్వాములు. వీరి తండి 
శ్రీనివాస స్వాములు. తాత 'పెంకకుశ్వర స్వాములు. వీరి కాలంలోనే 
బ్రహ్మంగారి చరిత వివిధ సాహిత్య (ప్మకియల్లో రచింపబడింది. 
అంధ దేశంలో (పాచుర్యాన్ని పొందింది. కందిమల్ద యపళ్హై నివాసి 

చాటకొండు సుబ్బయ్య ఈ 'వేంకశ్వరస్యామికి సమకాలికుడు. 
బహ్మాంగారి భక్తుడు, వంక కేుశ్వరస్వామి [పోత్సాహంవల్ర ఈయన 

1929వ సంవత్సరంలో “బరిహంగారి చరి|తి 1808వ సంవత్సరంలో 
“బహముగారి సంతానచరి తము రచించి ము[దించాడు. “సంతాన 
చరితము పిఠికలో చాటకొండు సుబ్బయ్య పద్యరూపంలో బిహం 
గారి వంశవ్యుక్షాన్నె చ్మితించాడు. అందులో (బ్రహంగారు మొదలుకొని 
ఇప్పుటి పీరాధిపతివరకు ఉన్నవారిని గురించి రాశారు. (బహ్మంగారి 
తల్చిదం్యడులను గురించిగాని పెంపుడు తలిదం|డులను గురించి గానీ 
రాయలేదు. బిహ్మంగారు కాలజ్ఞాన [గంథంలో _ 

“పూర్వమందు అయోని సంభవులమై అ|తి మహామునుల 
కుమారులమైన దత్తాతేం యుల "పేరు గలిగి” 







1{ 

అని చెప్పారు గాని తమ తలిదండుల విషయాన్ని ప్రస్తావించలేదు. 

అందుచేతనే బంహ్మంగారి చర్మిత లఖకులెవ్వరూ వారి మాతాపితలను 

వంశవృక్షంలో చేర్చు లేదు, చాటకొండు సుబ్బయ్య (బహ్మంగారి 

వంశవృక్షాన్ని ఇలా వర్ణించాడు, 

శ్రీ) విశ్వరూపమైన చిన్మయతత్వమ |బహ్మంగారి అవతరణకు 

కారణం. ఆయన గోవిందమ్మను వరించారు. ఆయనకు ఐదుగురు 

కుమారులు, ఒక్కొ కుమా రె. వారిలో సిద్దలింగయ్య జ్యేష్టుడు. 

గోవిందయ్య ద్వితీయుడు. పోతులూరయ్య తృతీయుడు. శివరామయ్య 

నాలుగవవాడు. ఓంకారమయ్య ఐదవవాడు. ఆరవ సంతానమైన 

కుమా రై వీరనారాయణమ్మ. |బహ్మాంగారి సంతానంలో సిద్ధలింగయ్య 

తాతగారి ఇంటికి దత్తుడుగా వె వెళ్లాడు, ఈయన భార్య కరు శేషమ్మ. 

గోవిందయ్య గరెమ్మను ప్రాతం చేసుకొని ఈశ్వరమ్మ, పార్వతమ్మ, 

శంకరమ్మ, గోవిందమ్మ, గిరిరాజమ్మ, సాంబమూర్తి ఓంకారమయ్య 

అనే సంతానాన్ని పొందాడు. వీరిలో ఆడవారు అవివాహితులుగా 

ఉండిపోయారు, సాంబమూర్తి, ఓంకారమయ్యలకు సంతానం 

మిగులలేదు. అంతటితో గోవిందయ్యగారి సంతాసం అంతరించింది. 

పోతులూరయ్య పార్వతమ్మను వివాహం చేసుకొన్నాడు, వీరి పు[తిక 

నీలమ్మ పసితనంలో నే పరమపదించింది. శివరామయ్య పాపమ్మను 

పరిణయ ౦ చెసుకొని సర్వమ్మ, కాళమ్మ, అను ప్కుతికలను, 

వెంకటాదయ్య. శంభులింగమయ్య, దక్షిణామూ ర్లి అనే కుమారులను 

కన్నాడు. వీరిలో ఓంకారమయ్య అవివాహితుడు. 

బ్రహ్మంగారి కుమా ర్తె వీరనారాయణమ్మను నుసుము [గామ 

వాసి అయిన తిరుమలా చార్యులకిచ్చి వివాహం చేశారు, (బహ్మంగారి 

వి 
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పురుషసంతతీ అంతరించిన తరువాత వీరనారాయణమ్మ పెద్దకుమారుడు 
పెద్దగోవిందయా చారి (బహంగారి మరాసి క అభ్యర్యు తల 

ఆ పెద్దగోవిందయాచారికి గోవిందయ్య, వెంకటా[ది అనే ళ్ 1 

కుమారులు కలిగారు. గోవిందయ్య పాపమ్మను, వెంకటా[ఓ లడ్ష్మాంబా 
దేవిని వివాహం చేసుకొన్నారు. విందయ్యకు పోలులూరు అనే 

కుమారుడు జన్మించాడు. వెంకటా (దికి వీరయ్య, నారయ్య, 

'వేంకకుశ్వరస్వామి, గోవిందయ్య అనే వు[తులు కలిగారు. వీరిలో 

వీరయ్య చెంచమ్మను వివాహమాడి చిన్న వీరయ్యను కన్నాడు. చిన్న 

వీరయ్యకు నాగాంబకు వివాహం జరిగింది. వీరికి సంతానం లేదు. 
నారయా చారి నారమ్మను పెళ్లి చేసుకోని వెంకమాంబ అనే కువూ ర్తెను 

కన్నాడు. _ వెంకటా।ది పుతుల్లో మూడవవాడు నేంకకేశ్వరస్వామి, 
ఈయన |బహ్మచర్య[వత దీక్షను పొందాడు. కడమవాడు గోవిందయ్య, 
ఈయన రాజయోగాన్ని అనుష్టించి మరాధ్యక్తుడ్డై వెంకమాంబను 
వివాహం చేసీకొన్నాడు. ఈ దంపతులకు వేంకకేశరసామి అనే 
కుమారుడు, శ్రీలక్ష్మీదేవి అనే కుమా లె జన్మించారు. గోవిందయ్య 
తరువాత వే 'వేంకకేుశ్వరస్వామి బ్రహ్మాంగారి మఠానికీ అధ్యక్షుడయ్యాడు, 

ఈ 'పేంకకుశ్వరస్వామి పిచ్చమాంబను (పరిస్తుతం సజీవులు మోహో 
మాడారు, వేంకకుశ్వరసామి క్ష్ శ॥ 1982వ సంవత్సరం సె 'ప్రెంబరు 
చెల 10వ తేదిన సరియైన అంగీరస సంవత్సర భా[దపద శుద్ధ | ౧౦లు 
శనివారం మధ్యాహ్నం క్ర రిశషుడయ్యాడు. 'వేంకకేశ్వరస్వామి 

తరువాత ఆయన కుమారుడు శ్రీ) (శ్రునివాసస్వామి బర౦హ్మంగారి మఠానికి 

అధ్యక్షుడయ్యాడు. ఈయన భాగీరధాంబను పెల్లి చేసుకొన్నాడు. 

శ్రీనివాసస్వామి [క1శ॥ 1969లో పరమపదించాడు. ఈయన తరువాత 

ఈయన కుమారుడు వీరభోగ వసంత వేంక కుశ్వరస్వామి (బహ్మంగారి 
మఠానికి అధ్యక్షుడయ్యాడు. 
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(అభబ్యాంగార ఫుడ్డుకో ఎం 

(బహ్మంగారు సరస్వతీ నది తీరంలో అతింమహర్షి ఆ|శమ 

పారింతంలో జన్మించారని. బ్రహ్మాంగారి చరి[తలు రచించిన 

రచయితలు రాశారు. “ఆ తర్వాతను పూర్వభాగంబున సరస్వతీ నది 

తీరంబన ఒకపుణ్యుండు పుట్టని” (కాలః పు, 868) అనే కాలజ్ఞాన 

వవనం పె రచనలకు ఆధారం. సరస్వతీ నదితీరంలో ఉన్న అతి 

మహర్షి (బహంగారిని పెంచాడు అనడానికి స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవు. 

“పూర్వమందు అయోనిసంభవులమై అతి మహాముని కుమాగులమైన 

దత్తా తేయులు పేరుకలిగి (కాల; ప 94) అనే వచనంలో |బహ్మాం 

గారు చెప్పింది ఆయన పూర్వజన్మ వృత్తం అని కొందరంటారు. 

ఈ వచనాన్ని ఆధారం చేసికొని రచయితలు (బహ్మ్మగారు అ|తిముని 

చేత పెంచబడ్డారని రాశారు. “పెనచెప్పిన వచనంలో పుట్టుక తెలియని 

తాను అ|తి మహామునులకు కుమారులమైనా మని చెప్పాడు కనుక 

ఆయనను అ తెషియుడని పజలు గు ర్థించారని చెప్పవచ్చు. 

(అజం గారణి కోన్నజారు pe 

బ్రహ్మంగారిని కన్న తల్లి దండులు [బహ్మాండవుర నివాసుతై న 

(పకృతాంబా పరిపూర్ణ యాచార్య దంపతులని బ్రహ్మంగారి చరిత 

రచయితలు రాశారు. ఈ పెర్చువింకు ఇవి కృతకంగా ఉన్నాయనిపిస్తుంది. 

[బహ్మాండం, పరిపూర్ణం, (పకృతి మొదలైన పదాలు వేదాంత సంవ 

దాయానికి సంబంధించినవి, మరాధ్యక్తులకు సన్నిహితులైన 

చాటకొండు సుబ్బయ్య రచనలో ఈ పేర్లు కనిపించవు. |[బహ్మంగారి 

తల్తి అ|తిమహార్షితో “మేము విశ్వబాహ్మణ కుల సంజనితులము, 
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ఈ బాలకుని రక్షించు భారము మూాయది1[1 అని చె నట్టుంది. 

బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానంలో కూడ ఆయన తలిదం|డుల పేర్లు చెప్పుబడ 

లేదు. “నేను ఉత్త రమునుండి ఉద్భవమై”డి అని మా|తమే చెప్పారు 

గాని తలిదం[డులు ఎవరో చెప్పలేదు. 

(అహ్మ్ఞుండవుర ౦ 

(బహ్మాండపుర మనేది రచయితల ఊహల్లో నిర్మించబడిందా ? 

భారతదేశంలో అటువంటి నగరం ఉందా?  పకృతాంబా పరిపూర్ణ 

యాచార్య నామధేయాలు భక్తుల కల్పనలా 9 "కేవలం రచయితల 

కల్పనలా ? అనే సందేహ సందోహం సమాధానాన్ని అపేక్షంస్తుంది, 

(బ్రహాండపురాన్ని గురించి వాస్తూ “కాన్ఫూ రు పట్టణమునకు 

పదునాలుగు మైళ్రదూరమునందు చిత్తూరను పట్టణ మొండు గలదు. 

పూర్వము దానిని 1బహ్మావ ర్తమనియ్యు (బహ్మాండపురమనియు వ్యవహ 

రించుచుండెడివారు”లి అని (బహంగారి చరిత రచయితలు రాశారు. 

కానీ దీనికి ఆధారాలు లేవు. 

ఇక 1పకృతాంబా పరిపూర్ణ యాచార్య అనే పేర్లను పరిశీలిస్తే 

ఇవి కృతకంగానే కనిపిస్తాయి. పరిపూర్ణ యాచార్య నామంలో కనిపించే 

“అయి అచ్చతెలుగు పదం. హింది మాతృభాషగా గల జాత్తరాహుల 

1. సుబ్బయ్య, చాటకోండు _ వీర బహ్మంగారి జీవితచరిత, |పచుః: రచయిత 
జానకీ ము దాక్షరశాల, | ప్రొద్దుటూరు, 1989, 50. పు. 8. 

2, వీర బహ్మము్బు, పోతులూరి = కాలజ్ఞానం, (పచు, కృష్ణమూ ర్తి రంగయ్య, 

కందిమల్లాయపల్లె 1974, పు, 14. 

ళ్, సీతారాం, నీలూరి ఆ వీర బహ్మంగారి చరిత, 

ప్రచు : శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో, రాజమండ్రి 1977, పు. 49. 



21 

"పేరు ఇలా ఉండదు. పరిపూర్ణా చార్య అని ఉండాలి.  పకృతాంబ 

నామకరణ విషయమై అనుమానం లేదు. కాని వేదాంత సంబంధి 

నామాలే భార్యాభర్త లిరువురికీ ఉండడం విశేషం. ఆ దంపతులు 

రాజయోగాన్ని అనుష్షించిన తాత్వికులు కావడంవల్ల అలాంటి పరు 
అ ap) ag) 

పెట్టుకొని ఉండవచ్చు. 

వాస్తవానికి |బహ్మంగారి తల్లి దం్యడుల పెర్దు మరొకవిధంగా 

(వచారం త్రోనికి వచ్చాయని ఊహించవచ్చు. 1ఐ హ్మ౦గా రు 

బనగాన పక్రైలో చేరిన రోజుల్లో త్యత్వాంతీయులు ఆయనను క తల్లి 

దం[డుల శేమిటి? 5 ద వూరు? అని అడిగి హర 

అప్పుడాయన “నా తల్లి పకృతి నా తండి పరిపూర్ణ ౦, నా వూరు 

(బ్రహ్మాండంి అని చెప్పి ఉంటాడు. అప్పటినుంచి ఆయన ఊరు 

(బహ్మాండవురమనీ తలిదర్శడులు (_పకృతాంబా పరిపూర్ణ యా చార్యులనీ 

వాడుకలోనికి వచ్చి ఉంటుంది. అంట |బహ్మంగారి తల్లిదం|డులు 
af) 

అజ్ఞా తవ్యకులని చెప్పాలి, 
PA Mane 9) 

చుంభణుకొన్ననారు 2 

బరిహ్మంగారిని సపెంచుకొొన్న తల్లి _ దం|[డులు యనమదల 

వీరపాపమాంబ వీరభోజయా చార్య దంపతులు, (బ్రహ్మాంగారి చరిత 

రచయితలందరూ ఇలాగే రాశారు. ఈఅంశానికి ఆధారం, కాలజ్ఞానంలో 

రేఖామా[తంగా కనిపిస్తుంది. 

*నందిమండల కైతమున పర్యబహ్మ వంశమందు 

ప్రఖ్యాతమయేము.”! 

ద లాల 

1. వీర్యబహ్మము, పోతులూరి = కాలజ్ఞానము, [పచుః కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య 
కందిమల్దాయవల్డై, 1974, పు, 
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అనే వచనంలో నందిమండల క్షైతం (అంకే మైసూరు రాష్ట్రంలో 

బెంగుళూరుకు నలభై మైళ్ల దూరంలో ఉస్నస్థలం లో విశ్వబాంహణ 

వంశంలో పనిద్ధి వహిసాానని చెప్పారు గాని మాలాపషః 'అవనో 

చప్పులదుః కాలజ్ఞాన గంథంలో బంహంగారు తనను పెంచుకొొన్ను 

తలి దండ్రుల బరు చెప్ప లేదు. 
రు శల 

నరదెదయుండోల క్షేత్రం వ 

ఇది కర్ణాటక రాష్ట్ర ౦లో బెంగుళూరుకు చేరువలో ఉంది. దీనినే 

నందిదుర్గమని కూడా అంటారు. ఇక్కడనే పాపఘ్న నది పుట్ట Moms 

ఈ నదీ తీరంలో విశ్వకర్మఅకు సంబంధిందిన పాపఘ్ని మఠం a 

అ మరాధ్యక్రులు వీరభోజయా చార్వులు. అయన భార; ఎ మాన మోత 

బంహ్మం గారు నందిమండల క్షేత్రమని చెప్పారు, గనుక అక్కడి 

మరాధిపతుతై న విశ్వకర్మలు $రేగనుక దరతరలు రానినవారు ఈ 

దంపతులే బిహంగారిని పెంచినవారని నిర్హ్ణయిం చారు. కానీ (హం 

గారి కాలజ్ఞానంలో వీరిపేర్ణు లేవు. ఈ పాపఘ్న పీఠం ఇప్పటికీ ఉం ఏ. 

[అహభోంగారు అయోని నంభశ్రలా ౫ 

బ్రహ్మంగారి చరిత రచయితలు ఆయనను అయోని సంభ 

వుడుగా వర్శి చారు, ఈవిషయాన్ని రాస్తూ వడ్డెపాటి నిరంజనశా స్త్రి 

ఇలా చెప్పారు. “శూన్యోత్సి త్తి చిం ద త్తమ తేర్మహర్టె _ తల్లి దండు 

లెవ్వరో తెలియకుండ స్వయంభువై నవాడీ చిన్ని యర్భకుండు1.” 

ఈవిషయం “మన గురుదేవుడు” అనే [గంథంలో (పస్తావించబడింది. 

తతత 

1. వీరరాఘదాచార్యులు, కొండూరి _ మన గురుదేవుడు, 
(ప్రచు : వీకరరాఘన గంథావళి తెనారి. 19068, 78, పి. 27. 



పీ 

దీనికి కం. పూర్వం అయో ని సంభవులమై అతిఎమునులకు కుమారులమై 
(కాలః వు, 94) అనే |ఇహాంగారి కాలజాన వచనం ఆధారం, 

re ప్రా 

[పపంవంలోని మత్యగంథా లన్నింటిలోనూ యీ అయోని 

సంభవులను గురించి రాశారు. ఇంతేగాక మనుష్య వీర్యంవల్ల జంతువు 

లకు కూడా సంతానం కలిగినట్లు మనపురా ణాలు వర్ణించాయి. కా 

అయోనిసంభవం అనేది అసంగతమైనది, యీ అంశాన్ని జీవశాస్త్రం 

అంగీకరించదు. రక్షమాంస మేధో మయమైన శరీరం యోని సంభవ 

మనడమె సముచితం, (పవ కలను? అవతార పురుషులను అయోని 

సంభవులని వర్ణించడం సం[పదాయమై పోయింది. ఈ మార్గంలో నె 

(బహ్మంగారిని అయోనిసంభవుడు గానే వర్ణించారు, 

గాయ అభా రల క 

పోతులూరి వీర్మబహం గారిని (వ్యవహారంలో జహ్మంగారన్ 

అంటారు.) భక్తులు "తీమద్విరాట్ పోతులూరి వీర్యబహ్మాంద 

స్వాములవారని వ్యవహరిస్తారు. దిహంగారికి కిరనారాయణ అనే 

"పెరు కూడా రచయితలు రాశారు, దీనికి ఆధారం కాలజ్ఞానంలో ఉంది. 

బహ్మంగారు ఆనండఖై రవ యోగికి వీగనారాయణ మం[తోపదేశం చేసి 

“ర క్షవుష్పములతో మా ముప్పదిరెండు నామములు 

పూజింవపుమా!''1! అని అన్నారు, ఇక్కడ బ౦హంగారు “అర్యానన 

నామాల్లో 10వ నామంగా “ఓం వీరనారాయణాయ నమః” అనేదాన్ని 

చెప్పారు. (బహ్మాంగారి పేర్ణను గురించి రాసూ “శె శవంలో 

1, వీర] బహ్మము, పోతులూరి ౬ కాలజ్ఞానం, పదు: కృష్ణమూర్తి రంగయ్య, 

కందిమల్గాయవపల్లై 1974, ప. 11 
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ఈ బాలకుని పీర్లు వీరనారాయణ, వీరప్ప, వీరంభట్లు, పీరబహ్మం అని 

చెప్పుచున్నారు. ఇవ్వన్నీ ఉత్తర హిందూదేశ men తోదవు.”! 

అని పరిశోధకులు అన్నారు. = వీటిలో మొదటిపెరు మాతం ఉ తర 

భారతానికి చెందినదే, “గోండ్వానా [ప్రాంతానికి రాజధాని చూనార్ 

ఘర్. అక్కడి రాజైన దళపత్ చనిపోయినందువల్ల చిన్నవాడైన వీర 

నారాయణ పేర రాణి దుర్గావతి రాజ్యంచేసింది.2” అని చార్మితకులు 

రాశారు. కనుక వీరనారాయణ అనే పేరు జా త్తరాహిక మనడంలో 

సందేహం లేదు. ఇంతేకాదు సంస్కృత పదాలతో నిర్మించబడిన ఈ 

పీరు భారతదేశానికంతటికి వర్తిస్తుంది. 

బంహ్మంగారికి ఇంకా చాలాపేరు ఉన్నటు ఆయన కాలజాన 
ap) ag ye 

గ౦౦థంవల్ల, తత్వాలవల్ల తెలుస్తున్నది. (బహంగారికున్న మొత్తం 

"పెర్టు వరుసగా ఈకిరింద (పదర్శించబడుతున్నాయి. 

1 పోతులూరి వీర బహ్మము (కాల. త, పు. 4) 

3 హరి పోతులూరయ్య ( క 38 4) 

క పోతులూరి సు[బహ్మణ్యము (౫ కొ 

4) శివ పోతులూరయ్య (౫౩౫౩ 60 
ల బంహ్మము ( a రి 

మహతమ 

1. కోదండరామిరెడ్డి, మరుపూరు ౬ విస్ట్గవమత [పవ క్త 

ఆం = 1ప ఎ వ్యా 1.12.74. 

వి, రూస్సిలక్మి, పాటిబండ్ల = భారతదేశ సంస్కృతి a చరి|త, 

సం॥ ఐజక్, ఎన్, వచు : తెలుగు అకాడమీ = 1978, పు. 5€. 
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వీరప్పయ్య 
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కతా షాన్ | ( 
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26] వీర భోజుడు [ కాల. వు. 128, 194 | 

27] ఆదికేశవ [ » » 4] 

28] వీరథర్మజ [ 3» »» 102, 108, 188] 

29] వీరగురుడు [ » » 188 | 

$0] వీర వసంతరోయ [ » » 108 7 

81] వీరభోజ వసుంధర (౩ ౨ 108 7 
లి] వీర శేఖర [ » 3 108 ] 

88] దత్తాతే9యులు || త a చేర 1 

ఈ 'పెర్దలో కొన్ని కాలజ్ఞాన తత్వాల్లా (పతి తత్వం చివర 

అంకితంగా చెప్పబడినవి. కొన్ని కాలజానంలో అయా సందర్భాల్లో 
(నో oo 

చెప్పబడ్డాయి. 

[బహ్మాంగారికీ ఇంకో బాలవీరప్ప, ఏరవ్య, వ([రివీరన్న అనే 

"పేరుకూడా ఉన్నట్టు రచయితలు కొందరు రోశారు. కాసే బ౦హ్మాం 

గారి రచనల్లో అవి కనిపించవు. [బహ్మంగారికున్న ఈ పేర్ణను 

పరిశీలి స్టే మొదటిపేరు వీరనారౌయణ అని చెప్పవచ్చు. ఎందుచేతంకేు 
ఆయనకున్న పేర్తలో ఎక్కువ పేర్తు వీర శబ్దంతో కూడినవి కనుక. అతి 

మహిర్షికి దత్తుకుమారుడు గనుక దత్తాతేయులయా్యాడని చెప్పవచ్చు. 

పొపఘ్నీ మఠానికి వచ్చినతరువాత అక్కడివారు తేలికగా పిలవడానికీ 

వీరనాళోయణ ఆనే పేరులోని శారఈోయణను తీసివేసి వాళ్ల దేశ 

సంపళిదాయాన్ననుసరించి వీరవ్న అని పిలిచిఉంటారు. అక్కడినుంచి 

ఆయన దేశనంచారానికి బయలుడేరి కర్నూలు జిల్లాలోని పోతులూరు 
అనే (గ్రామానికీ వచ్చాడు. అప్పుడు తెలుగు |పజలు తమపద్ధతి ననున 
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రించి వీరప్పయ్య, వీరయ్య, వీరాచారి అని పిలిచిఉంటారు. అక్కడి 

నుంచి బనగానపతె వచ్చి గరిమరెడి అచ్చమ్మ గారింటో వశుల 
ల్, ౮ య 

కాపరిగా చేరాడు, అలౌకికుడుగా ఉన్న ఆయనను అక్కడివారు 

వెరి వీరయ్య, పిచ్చి వీరన్న అ) పిలిచిఉంటారు. కాలజ్ఞానం రచించి 

మాహాత్మ్యం వెల్లడించిన తగువాత తత్వబోధలుచేసే సమయంలో 

వీరయోగి, వీరగురుడు అని పిలిచిశంటారు. |పజలకు వేదాంతాన్ని 

బోధిస్తూ ఆయన “అహం బంహ్మాస్మి* అనే ఉపనిషత్ సందేశాన్ని 

సంస్క్యృ్రతంరాని తెలుగువారికి తేటపరచి వివరించడానికి నేనే 

[(బహ్మామురాొ అని చెప్పాడు. అందుకే ఆయనను బగ్గిహ్మం అని 

పిలిచి మొదటిపేరోఉన్న వీరశబాన్ని చేర్చి “వీర్య బహ్మంి అని పిలిచి 
Cc? (౫) 

ఉంటారు. ఆయనను పోతులూరినుంచి వచ్చాడు గనుక పోతులూరి 

వీర్య బహ్మం అని పిలిచిఉంటారు. ఆయనను దైవంగా విశ్వసించిన 

వాళ్లు “శ్రీమద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్బి హ్మేం|దస్వామి” అని కొలిచి 

ఉంటారు, బిహ్మంగారు అనేది మిక్కిలి వాడుకలోఉన్న "పేరు. 

బంహ్మంగారికున్న 'పేర్తస్ని ఒకఎ త్రయితే *జేజినాయని అనే 

"పేరు ఒక్కటీ ఒక్కఎత్తుగా చెప్పవచ్చు. జేజినాయన అంకే తాత అని 

అర్ధం. ఇది రాయలసీమ మాండలికం. ఇప్పటికి రాయలసీమలో 

ఈపదాన్ని వాడతారు. ఆ మహనీ యుణ్ణి కులమత విచక్షణ లేకుండా 

దేశీయులంతా తాతగారుగా గుర్రించి ఆరాధిస్తున్నారు. 

గృవానాయ 0 = 

బహ్మంగారి గృహనామం పోతులూరి అని వతి చర్మితలో 

ఉంది. కానీ ఆయనను పెంచుకొన్నవారి ఇంటిపేరు “యనమదలి 

కనుక యనమదల |బహ్మాంగారు అని ఉండాలిగదా ! అలా కానప్పుడు 

జన్మనిచ్చిన తల్లిదండు9ల ఇంటిపేరైనా ఉండాలి. కాని (బహ్మంగారిని 



బిర 

కన్నవారి ఇంటిపేరు ఎవ్వరికీ తెలియదు. (బహ్మంగారి చర్విత 

లిఖించిన గ౦ం౦థకర్తలలో ఏ ఒక్కరయినా ఆయన ఇం ఎపేీరు రాయు 

లేదు, విశ్వ బాహణ దంపతులు తమ కుమారుని తనకు ద త్తం చేశారని 
అడ్డ 

అ|తిమహర్షి చెప్పినట్లు రచయితలు రాశారు, కానీ ఇం! నొపేరు రాయ 

లేదు. ఈ విషయం కాలజ్ఞానంలో కనిపించదు, 

వీరప్పగా వ్యవహరింపబడుతున్న (బహంగారు పన్నెండే ళ్ల 

పాగియంలో పొపఘ్నీ మరాన్ని వదలి సంచారానికి బయలుదేరి పుణ్య 

తీర్గాలు సేవిస్తూ కర్నూలు మండల౦లో ఉన్న పోతులూరు అనే 

[గామంలో నివసించాడు. ఆ పిమ్మట బనగానపత్తై, కందిమల్రయ 

పత్తెల లో నివసీంచాడు, ఈయన పోతులూరు నుంచి వచ్చాడు 

గనుక ఇంటిపేరు పోతులూరు అయింది. ఈ అంశాన్ని గురించి రాగ Sa 

రాళ్ల పలి అనంతకృష్ణశర్మ “ఈయన స్థలము పోతలూరు1” అని 
కరు ఇం జేగాక బర్గిహంగారు తను రచించిన కాలజ్ఞాన తత్వాల్గొ 

“శరణు పోతులూరి రామ శరణు వీరభదారయ శరణు ల ద్దైవరాయ 

పోతులూర యా్య2” అని రాశారు, ఈ పాటలో 'పేర్కొనఒడిన దేవతలు 

పోతులూరులో ఉన్న దేవతలు. అ ఊరిలో స్వామి అనే ఉద్దేశ్యంతో 

వీరభ[ దస్వామిని పోతులూరి వీఠభ|[దప్ప అని సంబోధించారు. కనుక 

బహ్హ్హం గారు పోతులూరినుంచి వచ్చాడని నిక్ణయించవచ్చును. 

ఆయన పోతులూరినుంచి వచ్చాడు గమక గృహనామం పోతులూరి 

అని అయింది. 

1. అనంతకృష్ణశర్మ, రాళ్టపల్టీ _ వేమన, వచు : ఆం్యధా యూనీవర్సిటీ 
1929, 1945, 1971, పు. 107. 

బంిచాయ్యలం, పరిమి = పోతులూరి వీర్య బహ్మంగారి కాలజ్ఞాన తత్వములు 

ప్రచు : ఎం. వి. గోపాల్ &కో, మద్రాసు 1976. స 11. 
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దకికుడు. 

బం హ ౦ గారికి గురువు ఎవరు? అనే విషయంపై 

వివిధాభివారయాలున్నాయి. కాలజ్ఞానంలో ని కొన్ని వచనాలు 

1బహ్మంగారి గురువు దతాతేయులు అనే భావాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. 

కొందరు రవయితలు బంహ్మంగారి గురువు వీరభ్యదస్వామి అని 

రచించారు. అయితే బరహ్మంగారి గురువు దత్తాతేరయులా లేక 

వీరభ్యదస్వామియా ? లేక తనకుతానే గురువా ? అనే అంశాలను 

పరిళీలిం చాలి, 

అలాడుపతెలో జహ్మంగారిచేత తీర్చ బడి (పతిష్షించబడిన కిద 
య య అ 

భదస్వామియె బర౦హ్మాంగారికి గురువు అని విశ్వసించిన వారిలో 

కొండూరి వీరరాఘవాచార్యు లొకరు. ఆయన రచించిన సు[పభాతంలో 

(ఇలా రాశారు, 

“పీళఖ ద్ర గురోరత్నా 

జా ర్యణాఖీల మానవాన్ 

వ్మిగహారాధ నాధీనాన్ 

కుర్వతే తే నమో నమఃీ 

వీర్యబహ్మ సుప్రభాతమ్, పు. శి 

అంక మీనమెరి గినరతలో వీరడేకికుడు తనకు దేళికుడుగా భావిం చినది 

ఈ వీరభ్యదస్వామినే. నేటికినీ ఈ వీరభ్యదస్వామి అల్జ్టాడుపత్రైలో 

పూజా వురస్కారముల నందుచు భక్తుల వాంఛీతార్థములను తీర్చు 
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చున్నాడు.!” అని ఆయన రాశాడు. “పూర్వం నందికొండ యందు 

తపస్సుచేస్తూ యుండి అచటినుండి పోతులూరు అనే [గామమునకు వచ్చి 

వీరభ్యదునిగూర్చి తపమాచరింపగా వీరభ్యదస్వామి (పత్యక్షమై (పసన్న 

వదనాలు జ్ఞాన ప టెశము చేసిని అని ఈశ్వరి దేవి కాలజ్ఞానములో 

చెప్పబడింది. ఈ విషయాన్ని విశ్వనించిన స్వామి లింగస్వామి 

“అంత వీర్మబహ్మము నిజగురుండగు వీరభ్యదుని ఆలయమునకు పయన 

మయ్యెనులి” అని రాశాడు. ఈ అంశాలు (బహ్మంగారి గురువు వీర 

భద్భ్ళస్వామి అని తెలుపుతున్నాయి, 

ఇక Rs గురువు దత్తాతే9యులు అనేభావం కరిగించే 
వచనంలో కాలజ్ఞానంలో లభిస్తున్నాయి. “వీర వీరత్వముచేతను (హ్హ 
బంహ్మత్వము చేతను దశావతారములు ఎ త్తి ఆనందా[శమములకు 
శిష్యుండై 4” అని చెప్పి “దత్తా తే్యయులే [క (కాల, 

పు. 16) అని అన్నారు. సాంద సింధువేదము చదివి బనగానపల్లె 
చేరి దత్తాాతయులకు శిష్యుండనై (కాల. పు, ర అనికూడా అన్నారు, 

క దానాదులు డా దడా దామ దాలు. 

1. వీరరాఘవాచార్యులు, కొండూరి _ మన గురుదేవుడు, 
(ప్రచు : వీరరాఘవ (గంథావళి తెనాలి. 1968, 78, పు. 44. 

2.  న్నుబహ్మణ్యకవి, స్వర్ణ = ఈశ 4రీదేవి కాలజ్ఞానం, |ప్రచుః క 
తుమపాల, తెనాలి, 1979, పు. 78. 

లి. లింగస్వామి, స్వామి =. యదార్థ కాలజ్ఞాన సహిత దిహ్మంగారి చరిత, 
(పచుః వీరఖో గ్ “వసంతరాయా శ్రమం, శాలిబండ, 

పైదరాబాదు, 1979, పు. 114. 

4. వ] బహ్మము, పోతులూరి = కాలజ్ఞానము, (పచుః కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య 

గందిమల్గాయపల్లై, 1974, పు. 16 
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ఈ వచనాలు |బహ్మాంగారి గురువు దత్తా తే యులు అనే భావాన్ని 

కలిగిస్తున్నాయి. ఈ దత్తాాతేయులు ఎవరు? అని ఆలోచిస్తే (బహం 

గారే దత్తాతేయులు అనేఅంశం స్పష్టమవుతుంది. (బహ్మంగారు అతి 

మహర్షి కి దత్తం చేయబడ్డాడు గనుక అపత్యార్గక తద్ధితరూపంలొ 

ఆతే9ియులుగా పిలువబడ్డాడు. వీరపాపమాంబ వీరభోజయాచార్య 
దంపతులకు దత్తుడుగా అయ్యాడు గనుక దత్తాాతేయు లయ్యాడు. 

“అతిం మహామునుల కుమారులమై దత్తాాతేయుల పేరు గలిగి!” అని 
బ౦హ్మంగారి కంఠో క్షి. కనుక (బహ్మంగారే దత్తాతేయులు అని 

చెప్పవచ్చు, 

మై అంశాన్ని పరిశీలిస్తే (బహ్మాంగారికి గురువు ఎవ్వరు లేరు, 

ఆయనకు ఆయనే గురువు అని అనిపిస్తుంది. “| పాంతమందు 

పొమోణ విగహం చేసి నిలిపెను. అటుతరువాత పూజచేస్తూ తనరూపు 

తాను గ్లైకొనేను.2” అని కాలజ్ఞాసంలో బ్రహ్మంగారు చెప్పారు. అంటే 

వీరభ్మదుని విగహంచేసి భ క్రిఖావంతో పూజచేస్తూ తనను తాను 

తెలుసుకొన్నాడని అర్థం. కాలజ్ఞానం (పథమాశ్వాసంలో (బహ్మ్మంగారు 

తన పూర్వజన్మల [క్రమాన్ని వ్యర్థిస్తూ “| పథమావతారమున ఆనందా్మశ 

మమునకు శిష్యుండనై కీ” అంటూ [పారంభించి వరుసగా పదిజన్మలలో 

ఆనందా శ్గమాలకు తాను శిష్యుడనయ్యానని చెప్పారు. ఆనంద్యాశమ 

1. వీర[బహ్మము, పోతులూరి = కాలజ్ఞానం, (పదు క ఎప్టమూ రి, రంగయ్య, 

కందిమల్హాయపల్లై 1974, పు 16 

9. పైది పు, 56. 

భై, వీరబహ్మాము, పోతులూరి ఇ కాలజ్ఞానం, (పచు: కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య, 

కందిమళ్టాయపలై 1974, ప tl 



రన్ 

మంకు పదిఅవతారాల్లోనూ అనంతమైన కాలచక్రంలో తిరిగిన ఆధ్యా 

తిక సిద్ధాంతమే ఆనందా[శమం,. బ౦హ్మంగారు తన [పతి జన్మలోనూ 

ఈ సిద్దాంతానికి శిష్యుడై తనను తాను తెలుసుకొన్నాడు. ఈ పరి 

కీలనలో తేలిన అంశమెమిటంకు ఆనందాశమానికి గురువు 

దత్తాతేయులు. ఆయనే |బహ్మంగారు. ఆనందా[శమాలకు శిష్యు 

డయ్యాడు. అంకు తనకుతానే గురువయ్యాడు. 

అనగానవళ్లా ౨వానగుం __ కాలజ్ఞాన ఆకా ల Fe 

[బహ్మాంగారు బన గాసవ తెల :గరవము తర్ అచ్చమ్మ గారింటో 
౧౧ Ce ae) 

సశుపాలరకుడుగా ఉండి కాలజ్ఞానం రచించాడని రచయితలు రాశారు, 

బంహ్మంగారు బనగాన పళ్రైలో నివసించాడనటానికి _ 

1) “పదకొండవ అవతారం మనుష్యూవతారమె తి బనగాన 
సం గా ( గ అత్ని ఇద 6 3) జ జ పత్తెలో 29 ఏండ్లు తపస్సుచేసి (కాలః పు, బ్ర 

2) “అంతర్భ విష్యమంతా సాం|డ సింధువేదము చదివి బనగాన 

పత్ర చేరి” (కాల, పు, 16) 

ల్) “బనగానపతె చేరి దత్తా తేరియులకు శిష్యుండనై ” 
లా త b= 

(కాల. పు. 60, 
4) “అనేక |బహ్మకలాలు తపస్సుచేసి బనగానపశ్తై వచ్చి” 

(కాల, వు. 4క్ర్ 
మున్నగు కాలజ్ఞాన వచనాలు తార్కాణంగా కనిపిస్తున్నాయి, '్రాంనీ 

బగహ్మాంగారు బనగానవత్రైలో గరిమరెడ్డి అచ్చమ్మగారి గృహంలో 

పశుపాలన చేశాడని చెప్పుడానికి ఆధారాలు లేవు. అసలు గరిమరెడి 
(a 

అవ్బమ్మ అనే పేరు కాలజ్ఞానంలో కనిపించదు. ఈ అచ్చమ్మ విషయం 

జనశురితినిబట్టి రాసిందే, 
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యాగంటీళ నరుడు 





లలి 

[బహ్మంగారు కాలజ్ఞానం చెబుతూంకే బనగానవత్తె నివాసి 

బ్రహ్మంగారి శిష్యుడు అన్నాజయ్య తాటాకుల మోద రాశాడు. 

వ్యాసునకు గణపతిలా తిక్కనకు గురునాధునిలా |బహ్మం గారికి 

అన్నాజయ్య లేఖకుడయ్యాడు.ఇందుకు తార్కాణంగా _ 

'సెద్దాది నామ సంవత్సర మందు 

బనగానపక్తెలో పరగంగ నిలిచి కా,.త, పు. 6 

“నిర్మాణము బేసి ఇల యెడాశ్వాసములు 

కాలజ్ఞాన ప[తిక కలయంగ బలికి కా. త, పు. రి. 

“ర్ఫీ వీరప్ప య్య గారు అన్నాజయ్యతో భూత భవిష్యత్ 

వర్తమానములు చెప్పిన |క్రమము” కాల. పు. 1 

సై కా౭జ్ఞాన తత్వాలలోని పాదాలను, వచన కాలజ్ఞానంలోని వచనాన్ని 
0 గ బు 

చెప్పవచ్చు, 

రృవాన్దా/ళయ౦0 ౬ 

బరిహంగారు పూర్వబుషుతైన వశిష్ట జమదగ్ని, గౌతమ, 

అత్రి అంబరీష, జనక, రామానుజులు మున్న గువారి మార్షంలో నడిచి 

వివాహం చేసుకొన్నాడు. పెదకొ మెర్ష నివాసి శివకోటయాచార్య 

కుమా రె గోవిందమ్మను రజస్వలానంతర వివాహం చేసుకొన్నాడు. 

(హంగారు [కీ ॥4॥ 1644 సంవత్సరం తరువాత కందిమల్హ్లయపక్తెలో 

గృహాన్ని నిర్మించుకొన్నాడు. కందిమల్లయపళ్రె కడపజిల్లా బద్వేలు 

తాలూకాలో ఉంది. ఈ |గామం బద్వేలు మైదుకూరు రాజమార్షంలో 

సగిలేరు దాటంగానే బద్వలునుండి ఆరు కిలా మోటర్ల దూరంలో 

ల] 



న! 

ఉత్తరంగా ఉన్న చీలుదారికి ఇరవై నాలుగు కిలోమోటర్త ది-రలల" 

ఉంది. వనిపెంట నుంచి పోరుమామిళ్ల కు పోయే మాన్దంల నుంచీ 

రాణీబావినుంచి కందిమలయప౭కు వెళ వచ్చును. కందము? యి:వశైల' 
లా ౮౮ C3 ౧ ౧ 

[బహ్మంగారు కుటుంబసమేతంగా నివసించి వడంగం, కమ్మ గ్ల 

ఉందె, 

రం, స్ 

(yn వృత్తులను చేసిన వారి స్వగృహం ఇప్ఫృటి 

ఆనభనందా/కయ ౦. 

అనందా శమమంకేు ఏమిటి? అనే సందేహం పతివారి? 

కలుగుతుంది. కొందరనుకొన్నట్లు అనందా శమమంకేు బ్రహ్మం? గ్ర, 

నివసించిన పర్షశాలకు పిట్టినః ఎరు కాదు. అసలు ఆనందా[శమమంకు 

ఏమిటో తేలునుకొ నేముందు అనందంఅంట ఏమిటో తెలుసుకోవాలి, 

అనందాన్ని ఉవనిషత్తులు ఇలా నిర్వచించాయి, 

“యువాస్యాత్సాధు యువాధ్యాయిక॥; 

అశిష్టో దడిష్టో బలిష్టః తసే స్యయరి పృధిపి 

పర్వావి త్తస్య పూర్ణాస్యాణ్ ససీకొ మానుష ఆనంచః, 

(పడుచుదనరి, సన్మాగ్గరి, థిర్యర, బలర్కి అధికారరి, చరనం 

పదవి గలవాని ఆనందరఠి మనుష్యోనంద౦-) 

తే యే శతం మానుషా అనందాళ 

స ఏకో మనుష్య గంథర్వాణోా మానందః. 

(అట్టి మనుష్యూనందాలు నూరై తే జక మనుష్య గంధర్వానరిద 

మవుతుంది.) 
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తెయే శతం మనుష్య గంధర్వాణా మానండాః 

సక రి గంధర్వాణా మానందః. 

( అట్హైవి నూరు మనుష్య గంధర్వానందాలు ఒక ద గంధర్యా 

నంద మవుతుంది.) 
తేయే శతం దేవగంధర్వాణా మానందాః 

SHE పిత్రా ణాం చిరలోక లోకానామానందః. 

(అలాంటివి నూగు దేవ గంధర్వానందాలు ఒక పితృ దేవతా 

నంద మపుతుంది. ) 

తేయే శతమ్ పిత్రా ణా౦ చిరలోక లోకానామానందః 

స ఏకః ఆజాన జానాం దేవానా మానంద. 

(ఇలాంటి పితృ దేవతానందాలు నూరై తే ఒక్క అజానజ 

దేవానంద మవుతుంది. 

తేయే శత మాజాన జానాం దేవానా మానందాః 

స ఏకః కర్మటివానాం దేవానా మానంవః. 

(ఆజూనజ దెవానందాలు నూర్జెతే ఒక్క కర్మ దెవానంద 

మవుతుంది. 

తేయే శతం దెవానా మానందః 

స ఏక ఇం|దసానందః. 

(అట్ట నూరు దేవానందాలు ఒక్క ఇం[దానంద మవుతుంది.) 

తేయే శత మిందస్యానందాః 

స ఏకో బృహస్ప తే రానందః 

(నూరు ఇం[దానందాలు బృహసృ తికొక్క అనందమవుతుం .) 

తేయే శతం బృహస్ప తే రానందాః 

స ఏకః |పజాపతే రానందః. 

(నూరు దేవ గుర్వానందాలు ఒక (పజాపత్యానంద మవుతుంది.) 
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తేయే శతం పజాపతే రానందా? 

స యేకో బ్రాహ్మణ ఆనందకి”! 

(నూరు పజాపత్యానందాలు (బహ్మకొక్క ఆనంఏమపుతు.౦ఎ.) 

(పాపంచి కానందాలనుంచి దృష్టి మరల్చేదే బ్రహ్మానందం. 

కాలజ్ఞానంలో బ్రహ్మంగారు “|పథమావతారమున ఆనందా(శ 

నుమునకు శిష్యుడవై 999 కోట్లు 7669 (బహ్మకల్బము లుంటిమి, 

రెండవ అవతారమున ఆనందా శమములకు శిష్యుడనైై 765 బ్రహ్మ 

కల్పము లుంటిమి. మూడవ అవతారమెత్తి అనందా। శమములకు 

శిష్యుడవై 18వేల ఏండ్లుంటిమి. నాలుగవ అవతారమెత్తి అనంద్యాశ 

మములకు శిష్యుండనై 4 ఖర్వాలు 850 |బహ్మకల్చ్పము లుంటిమి.2* 

అని వరుసగా 10 అవతారాలు ఆనందా|శమాలకు శిష్యుడ నయ్యానని 

చెప్పారు. ఇంకా ఈ ఆనందా[ శమ పస కి కాలజ్ఞానం Dahle ey 

27, 28, 82, 89, 81, 68, 227 పుటల్లో ఉంది. 

= సే అంశాలనుబట్టి చూస్తే అనందా శమం అనేది భౌతికంగా 

నిర్మించిన ఒక పర్లశాలకు పెట్టినపరు కాదనీ ఈ ఆ శమం నిర్దీత 

కాలంలో లేదనీ తెలుస్తుంది. |బహ్మంగారు చెప్పిన పదకొండు 
అవతారాల్లో అనంతమైన కాలచ కంలో [పవహీంచిన ఒక ఆధ్యాత్మిక 

సిద్ధారితమే ఆనందా(శమమని చెప్పవచ్చు. ఈ ఆనందా శమాన్ని 
గురించి చాట కొండు సుబ్బయ్య ఇలా రాశాడు. 

1. తై త్రీరీయోపనీషత్తు, అను; పండిత గోపదేవ్ 
_పచు : ఆంబాదర్భ్శన (గ్రంథమాల, కూచీహూడీ, 19175. 

శ్ పీర బ్రహ్మము, పోతులూరి = కాలజ్ఞానం, [పచు:ః క ఎమూ రి, రంగయ్య, 

క ండిమల్టయపల్టె 1974, పు 1, 8, 
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“పర బహ్మమును తెలియుటకై పయత్నపడుటయే శిష్యత్వము 

వహించుట. ఆ [బహ్మావలోకన మందుటయే ఆ శమము, 1౫ 

అంకు ఆయన (పతి అవతారంలో ఆనందా శమాలకు శిష్యుడైై తనను 

తాను తెలుసుకొన్నాడు, అని చెప్పాలి. 

[టహ్ఫూంగార దేళ నుంణాలం *- 

(బ హ్మ్ ం౦ంగాదు బాల్యం ముదలుకౌని (క శ; 1693వ 

సంవత్సరంలో సమాధి పవేళశించినంతవరకు ఆయన ఆసేతు శీతనగ 

పర్యంతం 'దేశసం చారం చేసినట్టుగా (బహ్మంగారి చఛర్మిత రచించిన 

పండితులు అందరూ పేర్కొన్నారు, ఇందుకు ఆధారంగా (ప్రస్తుతం 

లభిస్తున్న |బహ్మంగారి కాలజ్ఞానంలో [గామనామాలు కనిపిస్తున్నాయి, 

బహ్మంగారు ఆయా (గామాల విషయాలను వన్హ్రంచారు గనుక 

ప నంలో 1 బప ఆ (గామాలను దర్శించారని చెప్పవచ్చు కాలజ్ఞా 0 (బహ్మ౦ 

గారు పర్కొన్న [గామనామాలు ఈ కింద [పదర్శించబజడుతున్నాయిః 

1 అలజావురి కాల, పు. 7 ) 

ప్ర అవుకువనం ( a ల కీ 

త్రి అహోబిలం | ( ,» Dd లలి, 
94, 97, 98, 129, 

| 247, 248, 

4) అరణి ( 3» 33 00, 249 

ల అలంపూరు క a Gh Dll 260) 

6 అగరాము ( హక 229 ( 

1. సుబ్బయ్య, చాటకొండు _ వీర [(బహ్మంగారి జీవితచరి త, |పచుః: రచయిత 

జానకీ ముదాక్షరశాల, |పొద్దుటూరు 1988, 50. పు. 27, 
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128] సరింబాక [ కాల, వు హర్ ] 

129] సూర్యనంది [ mw 2 Dr TE 

95, 124 ] 

18071 సిదావురం [ ఖ 9౫ 97 _ థి 
181 | సనుండూరు | ౫ ౫ 9298 క 

182] హారిహరపురం | క్ 188 | 

188 | హంపి [| కం » 77. 225, 

281 ] 

పెన పేర్కొన్న |గామాలు, పట్టణాలు, [పదేశాలు భారత 

దేశానికి సంబంధించినవి. వీటిలో సగానికి 'పెగా దక్షిణ భారతానికి 

చెందినవే. కాలజ్ఞానంలో ఈ స్థలాలను బ్రహ్మంగారు వర్షిం చారు, 

కనుక ఆయన క స్థలాలను చూసినట్లు రచయితలు అ 

(అబ్యాంగాం యవొాయటలు 3 

ద్రహ్మంగారి చరి్యతలని ఎంటిలో రెవయితలు | బహ్మంగారి 

మహిమలను గురించి రాశారు, ఆయా చవయితలు వారి రచనల్హా 

సందర్భానుసారంగా రాసిన 1బహ్మంగారి మహిమలు ఇలా ఉన్నాయిః 

1] బాల్యంలో ఒకరోజు ఆయన ఎండలో ఉండగా ఒక (తాచు 

పాము వడగను నీడగా పట్టింది. 

2] ద్వాద శవర్గ ప్రాయంలో తన 'పెంపుడుతల్లి కి విశ్వరూపాన్ని 

చూపించాడు, 

ల] శ్రీశైలంలో యోగులకు తన మహిమ చూపించాడు. 
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4] నీటిలో మునిగిపోతున్న. విద్యార్దులను రశక్షంచాడు. 

ల్] అచ్చమ్మగారి ఆవులను గిదిన గిరలో నిలిపి ఎటూ 

వెళ్ల కుండా చేశాడు. 

0] [(బహ్మంగారు కాలజ్ఞానాన్ని రచించడానికి తాటిచెట్టు 

తనంతట తాను వంగి ఆకులను ఇచ్చేటట్లు చేశాడు. 

7] బ్రహ్మంగారు నుదుట్పె ధరించిన విభూతిరేఖలను తుడిచి 

శయడూానికి [ప్రయత్నించిన సాహెబు చేయి కాలింది. 

8] గరిమరెడ్డి అచ్చమ్మగారి కుమారుని అంధత్వాన్ని (బహ్మం 

గారు పోగొట్టా a 

9] నవాబు సమర్వించిన మాంసాహారాన్ని పూవులు 

పండ్లుగా మార్చాడు. 

10] సర్కారు ఉద్యోగికి [పాయళ్ళి త్తం చేశాడు. 

11] పోలేరమ్మ తో నిప్పు తెప్పించాడు. 

12] కరుగుతున్న లోహ[దవాన్ని తాగాడు. 

18| మరణించిన వాళి జతికించాడు, 

14 | చచ్చి నట్లు నటించినవాశ్లి నిజంగానే మరణించే విధంగా 

చేశాడు, 

15] పాము కరచినవాజ్ఞ (౭ తికించాడు. 

16] ఆదిశ క్రితొ అతిధులకు ఆతిధ్యం ఇాంచాడు. 

| భాగ్యనగరం నవాబు దర్శ్నారులో నీఎతో దీపం 

వెలిగించాడు. 

15] ఒకవ్య కక్షికి కుష్పైకోగాన్న్ని నయం చేశాడు. 

19] చనిపోయిన కక్కయ్య భార్యను (ఒతికించాడు. 

స౦| బెజవాడలో కనక దుర్గను పిలిచి వువ్వులందించాడు. 
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21] పుష్పగిరి అ|గహారాన్ని చూపులతోనే దగ్గం చేశాడు. 

£2 | మఠంలో పడిన దొంగలను కదలకుండా చేశాడు. 

28] బహ్మరాక్షసిని బంధించాడు. 

24] చలిజ్యరాన్ని యోగదండం లోనికి రప్పించాడు, 

న] గుఖిం కడుపులో ఉన్న పిల్లను తీసి చూపించాడు. 
రి ap) 

20] నంద్యాలలో సిద్దునితో పుక్రైడు బియ్యపు అత్యాస 

తినిపించాడు, 

పె అంశాలను జనశుతి ఆధారంగా సేకరించి రవయితలు 

రచించారు. కానీ వీటికి [బహ్మం౦గారి కాలజ్ఞానంలో గానీ చరి![తలో 

గానీ [పమాణాలు లభించవు. 

([టజ్యూంగార యా ర్రం a 

“యదా 'యదాహిొ థర్మస్య గానిర్భవతి భాదత 

అభ్యుక్ఞాన మధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం” 

ఆ. తు బోసు (6 

“పకపక S పృద ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మం అంతరించి అధర్మం అభి తద్ది ందు 

తుందో అప్పుడప్పుడు నన్ను నెను సృజించుకొంటాను” అని 

| ఎ ప వ చ. మనివంటి [పవక శ్రీ క్ర షు డు భగ దీతలో చెప్పాడు కృష్ణు ౦టి |పవక్షలు 

యోగులు ఆయా దేశాల్లో ఆయా సమయాల్లో అవతరించి మానవ 

లోకాన్ని కాపాడారు. ఇటువంటి పవ క్షలు, సిద్ధపురుషులు చురల 

మరల లోకకల్యాణం కేసరి ఉద్భవిస్తుంటార నేది విశ్వవా్యా ప్రంగా 

ఆ స్పికుతైనవారికి ఉన్న ప్రగాఢ విశ్వాసం. _ విళ్లను లౌకికులు 

సంస్క ర్హలని అంటారు. ఆ స్టికులు అవతార పురుషులని ఆంటారు. 
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బువంటి |పవక్షల కోవకు చెందినవారే [బహ్మంగారు. ఈయన 

5 కాలానికి, భవిష్యత్ కాలానికి, అవసరమైన సూతన సిద్దాంతాన్ని 

పించారు. మూఢాచారాలమూద మరాధిపతుల, మఠస్వ్వాముల 

తాధికారం పైన సంకుచిత సిద్ధాంతాల పైన, సాంఘీక వ్యవస్ద కుర్ణి 

యినందువలన ఏర్పడిన అంధవిశ్వాసాలపెన చేసిన తిరుగుబా లు 

నూతన సిద్ధాంతం. 

పూర్వం (బాహ్మణాధిపత్యాన్న్న విశ్వామిత్రుడు ఎదిరించాడు, 

ఎజ్జవిధానంలాొ అసామంజస్యం ఆపాదించుకొన్న వై దికమతంపె 

ద్దుడు తిరుగులేని తిరుగుబాటు చేశాడు. వై దికమత దురాచారాల 

ద్ర ధ్వజమె త్తినవారిలో చార్వాకుడు |పముఖుడు. తరువాత 

లంలొ El శ 12వ శతాబ్రిలో కన్నడ దేశంలో బసవేశ్వరుడు 

జనీనమైన 1పవామతాన్ని స్టాపించి అద్వితీయ |పచారం చేశాడు. 

యన మార్గంలో రామానుజాచార్యులు నడిచాడు. మూఢ విశ్వాసా 

”  |పజలకు వేదాంతవిద్యను దూరంచేస్తున్న మతాధికారులను 

తిరేకించాడు. వెదాంతరహస్యాలను సర్వజనులకూ అందించాడు. 

వాత వేమన తన ఆటవెలది పద్యాలతో తేలికభాషలో సాధారణ 

జల గుండెల్లో విజ్ఞానదీపాలు వెలిగించాడు. ఈ మార్గంలో నే 

చాడు [బహ్మంగారు. వేమన చెప్పిన విషయాలను చేసి 

పించాడు. (బహ్మ్మంగారు వేమన సిద్ధాంతాలకు వారసుడై వేమన 

ఏ గీతుల్లో చెప్పెన సిద్ధాంతాలను పజాహదయ ST దగ్గరకు 
లనే 'ఉదేశంతో వారికందుబాటులోవున్న జానపదరీతుల్లో తత్వాలు 

)ంచి [పబోధించాడు. వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, బోధించిన శాశ్వత 
సం, సనాతన ధర్మం, మూఢవిశ్వాసాల అగాధంలో పడిపోయా 
)ని (గపాంచి శోడమత వైశిషాన్నీ ఉపనిషత్ సారాన్నీ [పజలకు 
రించాడు. విద్యను సామాన్య పజల వద్దకు నడిపించాడు, మఠాథి 
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వతుల గుతాధికారంలో ఉన్న భక్షిజ్ఞాన వై రాగ్యాలనూ వేదవిద్యనూ 

వంచములకూ స్రీలకూ పంచి పెట్టాడు, స్త్రీ జాతికి స్వాతం[త్యం 

అవసరమని ఎలుగెత్తి చాట్రాడు. 

పూర్వ ప్రవ క్తల్లో వేమనదోష3రూపణ లే ఎక్కువచేశాడు. కాన 

(బహ్మంగారు ఆచరణతోపాటు భక్తిని జోడించి (పబోధించినందువల్ల 

ఈయన సిద్దాంతానికి అంతులేని 1సచారం లభించింది. కర్మకాండను 

నిరసించి భ కిమార్లాన్ని అనుసరించడంవల్ల (బహ్మంగారి నిదాంతం 
వగ ర్ ధి 

విజయశంఖాన్ని వూరించింది, 

జీవ నయాదధి 

బ్రహ్మంగారు కి శ॥ 1698 శ్రీముఖ నామ సంవత్సర వై శాఖ 

శుద్ద దశమీ భానువారంనాడు జీవసమాధి [పవేశం చేసినట్లుగా నిర్ణ 

యించబడింది. ఆయ న భక్తులను అనుగహించడానికి లోక 

కల్యాణార్ధమూ సజేవసమాధీలో తపస్సు చేస్తున్నారనీ ఆస్తికుల 

నిశ్వాసం, [బహ్మంగారు సమాధ్మిపవశం చేసి ఇప్పటికి దాదాపు 

00 సంవత్సరాలు గడచిపోయాయి. ఇప్పటికి ఆయన సశరీరులై 

శపోదిక్షలో ఉన్నారని భక్తుల నమ్మకం. ఇలా సజీవంగా సమాధి 

పవేశం చేసినవాళ్లు ఎన్నివందల సంవత్సరాళైనా జీవించిఉంటారని 

9 స్తికుల విశ్వాసం, కాసి ఈ అంశాన్ని బుజువు చేయడానికి శాస్త్రీయ 

మెన ఆధారాలు లేవని చెప్పవచ్చు. పతంజలి యోగశాస్త్రంలో జీవ 

ఏమాథిని గురించి చెప్పి నట్లు బ్రహ్మంగారి చరి[త లిఖించిన కొందరు 

7] 
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రచయితలు రాశారు. కానీ పతంజలి యోగంలో జీవసమాధికి సంబం 

ధించిన అంశాలు లేవు. ఈ విషయాన్ని |పసానిసూ “పతంజలి 

యోగములోకూడ జీవసమాధి గూర్చి సూత్రము లేమియును లేవు1” 

అని కొండూరి వీరరాఘవాచార్యు లన్నారు. సజీవంగా సమాధిలోనికి 

(పవేళించిన వ్యక్తి చిరకాలం జీవించిఉంటాడన్నది ఊహాగానం 

మా|తమే. జరామరణాది విజయం యోగసాధ్యమని ఈదిగువ 

మర్మతంవల్ల తెలుస్తున్నది. 

“న తస్య రోగో నజరా నమృతుుః 

పాపస్య యోగాగ్నిమయం శరీరమ్” 

_ శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్ , 

అధ్యాయం.__ ఓ. మంతం __ 12. 

యోగసాధనవల్ల జరామరణాదుల'పైన తాత్కాలిక విజయం సాధించ 

వచ్చును గాని శాశ్వతవిజయం సాధించడం దుస్సాధమే. అయితే 

బీవసమాధిని గూర్చి ఇలా ఊహించవచ్చు. 

సమాధి అంకే భావన అని అర్థం. అంక ఇతర విషయాలను 

పరిహరించి భావింపదగిన వస్తువును మాతమే చి త్తంలో నిలపడమని 
అర్ధం. _భావింపదగిన విషయాన్ని మ్మాతమే స్వీకరించి దానికి వ్యతి 
రెకమైన విషయాలను మనస్సులోనికి రానీయకుండా ని|గహించడమే 

సమాధి. |బహ్మోాంగారు లోక కలా్యాణ కారకమైన భావం పైన లక్ష్యాన్ని 
నిలిపి ముహూర్తాన్ని ముందుగా |పకటించి సజీవ సమాధి (పవేశం 
చేశారని చెప్పవచ్చును. 

1, వీరరాఘవాచార్యులు వ్యాసకర్తకు రాసిన లేఖ ది. 20-7-88. 
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ఎరఖభోగ వనంతరాయలు -__ 

అహ్మంగారు భూత భవిష్యత్ వ ర్తమానాలను కాలజ్ఞాన 

(గ్రంథంలో చెప్పారు. కలియుగాంతంలో తాను వీరభోగ వసంత 
రాయలుగా అవతరిస్తానని భవిష్యత్తును చెప్పారు. ఈ పదానికి 
పర్యాయంగా 

1] వీరభోజ వసంతరాయలు | కాల, కు 5 

2] శ్రీరామ ధర్మ జులు | కాల, పు. 49, 60, 10] 

8] రామావతారము | కాల, ద్ర లే] 

4] వీర బహ్మయోగిం|దుడు [కాల, ఘః 16] 

5] రామధర్మజస్వామి [ కాల, పు. 260] 

6] రామధర్మజమూర్తి | కాల, పు. కైక్తీ, తం 

7] వీరవసంతుడు [కాల. పు, 2౮6] 

8] శ్రీరాములు [కాల. పు 9] 

అనే పవాలను ప్రయోగించారు. ఈ విషయం (బహ్మంగారే వీరభోగ 

వసంతరాయలుగా జన్మించబోతున్నారనే అంశాన్ని స్వ ష్టం చేస్తున్నది. 

వీరభోగవసంతరాయల ఉద్భవాన్ని వివరించే సం్యగహ చరితను 
(బహ్మం౦గారు కాలజ్ఞాన గంథంలో ఏకాదశాశ్వాసంలో (పత్యేకంగా 

చెప్పారు, దిస్న్ వీరధర్మజచరి త 'అని పెర్కొన్నారు. 

ఎరధర్భుజు భరత = 

వీరధర్మజచరి త నాలుగు చిన్న అధ్యాయాలుగా చెప్పుఒడింది, 

దీనిలో వీరధర్మజుల ఉద్భ వానికి ఆయన పాలనకు కొన్ని హేతువులను 

చెప్పారు. వీటిలో సూర్యచం[ద (గ్రహణాలు పధానమైనవి. ర్సీర్ర 

ధభర్మజచర్మిత (పారంభంలో యా 
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“గల వేద నవాంబోధి కలివర్రగ లే భువిః 

ప వంగా బై భానుబింబం కంకణా కార ముచ్యతే” 
C3 

కాల. పు. 100 

అని అన్నారు. శ్లోకం [కింద వివరణఇస్తూ ఇలా ఆన్నారు. 

గజ జు చొ పళ “పవక కో అంబోధి -- "౪ 

రోకొలోతో వెళ్లి నమీదట ప్ర వంగనామ సంవత్సరమందు సూర్యబింఒము 

కంకణాకారముగా అగుపడును.” అంకు కలియుగ సంవత్సరాలు 

4048 గడిచిన తరువాత వచ్చే ప్రవంగనామ సంవత్సరంలో చం[ద 
[(గహణం సంభవిస్తుంది. అప్పుడు సూర్యబింబం కంకణా కారంగా 

కనిపిస్తుంది అని భావం. జహ్మంగారు వీరధర్మ జులుగా అవతరించ 

బోయేముందు (గహ గతులను గహణాల వివరాలనుఇస్తూ 

“వ్ల వంగే ద్వితి గహణాః నూర్యాచందమసోః [కమాత్ 

ఇమే పంచగహణాశ్చ కృష్ణ వేణ్యాశ్చ దక్తినే”ి 

కాల, పు. 100 

అని అన్నారు. దినికి వివరణరాస్తూ “వవంగ సంవత్సరమున సూర్య 
గ్రహణాలు ౨ చం|ద[గహణాలు ౩ ఈ అయిదు కృష్ట వేణికి దశ్రిణ 
భాగమందు తెలియవచ్చును.” అని అన్నారు. వీరభోగ వసంత 
రాయలు ఉద్భవించడానికి ముందు కనిపించే పధానమైన గుర్తులుగా 

వీటిని అభివర్షించారు. సూర్యచం[ద |గహణాల వర్ణనతో _పథమా 
భా్యయం ముగిసింది. తక్కిన మూడథ్యాయాల్లో [గహ సంచారాన్ని 
గురించి వాటిఫలితాలను గురించి సర్గి ంచారు, కాలజ్ఞానంలో ఈ 
ఆశ్వాసంలో గాక మిగతా ఆశ్వాసాల్లోకూడా వీరభోగ వసంతరాయల 



లలి 

అవతరణను గురించి తత్కాలంలో కనిపించే హేతువులన్కు ఆయన 

ఉద్భవ కాలాన్ని ఆయన స్వరూప స్వభావాలను, ఆశయాలను, 

పట్టాభి ఇక సమయాన్ని పరిపాలనను అభివరించారు. 
aC) 

బిరబోగభనసనోంతరాయల అవతరణకు హౌోతువ్రులు 

(బహ్మ౦ గారు కాలజ్ఞానం (పథమాశ్వాసంలో భవిష్యత్తును 

వర్ణిస్తూ “విరవసంతరాయలు వచ్చేటప్పుడు పు'కై కార్యాలు” (కాల. 

క. [0 అనే శీర్షి క్మకింద “సామవేద ఘోషణాలచేత బాల్య ఈనన 

పొఢలు వీరభోగ వసంతరాయల చారి[తాలు పాడేరు. పువ్వులవాన 

కురిసీని. ఆమోదట అమావాస్యనాడు చందోందయ మయ్యోని 1” 

అని అన్నాగు. ఇదే సంపూర్ణ చం|ద|గహణం. దినిని గురించి 

వివరిస్తూ “సూర్యమండలమందు చం[దుడు అంతా పవేశించివుండును. 

చుట్టు వారా ఎక్కువగానున్న సూర్యబింబము వలయాక్యతి అవును. 

నడుమ వున్నటువంటి చంద్రుడు విష్ణురూపం అగును. అదే అమావాస్య 

పూర్ణి మ.2” అని చెప్పారు. ఇవేకాక ఇంకా ఈ|క్రింది హతువులను 

వర్ణించారు. 

1. “ఆకాశము య్శరనయ్యిని* 

2. ఆకాశమున భుగుళ్లు భుగుళ్లుమనే ధ్వని బుటీని* 
య ఇల, ఈం 

రతనాల 

14 పీర్మబహ్మం, హేోతులూరి = కాలజ్ఞానం, (పచుః కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య, 

కందిమల్థా యపల్లె 1974, పు, 6+ 

ద వీర బహ్మము, పోతులూరి = కాలజ్ఞానం, (చు క ఫష్టమూ ర్త, రంగయ్య, 

కందిమల్లాయపల్లె 1974, పు. 102. 



రీ 

కీ. _(గామాంతరాల పట్నాల లక్ష్మీదేవి యేడ్సిని.* 

4. “నెత్తురువాన కురిసీని” 

కాల. పు. 6 

5. “సూర్యకాంతి దీ ప్పి అజణగిపోవును.” (కాల, పః శ 

6. “ఘోర దురితము లణగి 

కుంభీని మీదను 

పుష్పువర్ష్శ్షములు గురిసీనిమా.* 

కాల: పు. 2క్2. 

ఇటువంటి గుర్తులు వీరభోగ వసంతరాయలు ఉద్భ వించబో ట్రై 

ముందు కనిపిస్తాయి. 

వీరభోగ వనంతరాయల ఉద్భవం Eo 

“కన్యారాశి గణే జీవే వి|క్రమో 

వీరధర్మజ [1పయాణో భవేత్” కాల. పు. 108 

అనే ల్లో కంలో బృహస్పతి రాళి కన్యారాశి లోనికి | పవేళించిన 
ముహూ ర్రంలో వీరథర్మ జులు ఉద్భమవుతారు. అనే విషయం చెప్పు 
బడింది. వీరభోగ వసంతరాయలు కా ర్రీక్ర మాసంలో శుద్ధ ద్వాదశి 
నాడు జన్మిస్తాడని [బ్రహ్మంగారు 

“కా ర్రిక శుద్ద ౧౨ లు నాటికి ఉద్భృవమయ్యేను. 19 అనే 
కాలజ్ఞానవచనంలో వివరించారు. అంకే ఆయన కా ర్స్ శుద్ధ ద్వాదళి 
నోరు బృహస్ప తి కన్యారాశిలో వవేశించినపుడు ఉద్భవిస్తాడని భావం. 

ర బహ్మము, పోతులూరి = కాలజ్ఞానము, (ప్రచు: క ఖప్టమూ రి, రంగయ్య 

కందిమళ్టాయపలైై, 1974, పు. 70, ౧1+ 



లీల 

బిరోభోణ వనంతరాయల న్గంయావుం ఎ 

1) శృంగారమూ రి ;._ వీరభోగ వసంతరాయలు అందమైన 
స్వరూపం కలవాడు. అనే విషయం _ 

“శ్రీరామ ధర్మ జులు 

సృృష్టభారము తాల 

శంగారమూర్తుతై వచ్చేరు మా” 

కాల. పు. లిల్లి 

అనే హరి గోవిందవాక్యంలో చెప్ప బడింది. 

2) సన్యాసి వేషం ;:- భవిష్యత్తులో ఉద్భ వించబోయే వీర 

భోగ వసంతరాయలు సన్యాసివేషంలో ఉంటాడని |బహ్మంగారు వర్షించి 

చెప్పారు. అందుకు తార్కాణంగా కాలజ్ఞాన (గ్రంథంలోని ఈకింది 

వచనాలను పేర్కొనవచ్చు. 

1 “సన్యాసి 'వేషంబు సంతోషముమోద రామధర్మజమూర్తి 

వుద్భృవం” (కాల. పు. లి, తల 

2 “సన్యాసివేషంబు చేత చాలగా ఉద్భ వి లి” 
ఇ 1 లి, 

(కాల. వుం ల0) 

లి “వశ్యానిా షరబు సరినోయోో (కాల. పు. లిడ్లి 

జ) “సన్యాసి హరు సర్వంబు ముగి సెను” 

(కాల. పు. లలి 

సె ఉదాహరణలనుబట్టి వీరభోగవసంతరాయలు సన్యాసివేషంలో 

ఉంటాడని చెప్పవచ్చు. 
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8) స్వభావం :- వీరభోగ వసంతరాయలు సామగాన 

(పియుడై ఉంటాడు. ఈ అంశం 

రాలి ధరుడై న 

సుందరాంగుని మహిమ 

మపొమోద ఎవరూను 

యెరుగారుమా 

సందేహము లేదు 

సామగాన ప్రియుడు 

సాథూల రక్షింప వచ్చీనిమాో 

కోల, వు. ర 

ఆనే కోలజ్ఞాన గోవిందవచనంలో చెప్పబడింది. మందర ధరుడ్తెన 

సుందరాంగుడు అంచకే శ్రీమహావిష్ణువు. ఆయన మహిమ ఎవరికి 

తెలియదనడంలో సందేహంలేదు. ఆ సామగాన్నపియుడై న విష్ణువు 

వీరభోగవసంతరాయలుగా సాధువులను రక్షించడానికి వస్తాడని భావం. 

పట్టాభిషేకం :- వీరభోగ వసంతరాయలకు మార్గశిరమాసంలో 

అదివారమురో జు పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది. అనే విషయాన్ని 

[బ్రహ్మంగారు 

1) “మార్షళిర మాసోనకు 

మందిరము జేరీని* ( కోల, పు, 7 రి 

ది సుకుమార దివ్య దేహంబు మోద 

శ్రీరామమల్యతంబు మోద 

ఆదివారము పట్టము గ స్టైరు.” (కాల, పు, 89) 



ర 

అంటూ మున్నగు కాలజ్ఞానవచనాల్లో చెప్పారు. ఈయనకు పట్టాఖి 

షేకం మోానరాళిలో బృహసృృ తి (వవేళించిన ముహూర్తంలో 
అవుతుందని 

““రుషజ్య తే నముతగురా కీ ద్రిమాం రామధర్మజా 

పబ్దాభిషేకం కుర్వంతి పాలయం ధరణీ సురాన్*1 

అనే శ్లోకంలో వివరించారు. మోనరాళిలో బృహస్పతి [(పవేళిసై 
కీ ర్రివంతుతైన రామధర్మ జులకు పట్టాభిషేకం చేస్తారని భావం, 

పరిపాలన :__ వీరభోగ వసంతరాయలు తన పరిపాలనలో 

“కావరించిన నరుల 

ఖండించి వేసేరు 

కర్మనిష్టుల గౌరవించేరు మా 

కాల. వు. 256 

అనీ, 

“యాభై ఆరు రాజ్యంబు లన్నియు గట్టి 

నిమిషమున దుష్టుల మొ త్తివేసీని” 

= “కొలను 9 

అని చెప్పారు. ఆయనను దుష్టళిక్షకుడుగా శిష్టరక్షకుడుగా అభి 

వర్ణించారు. అంతేగాక అయన పరిపాలిస్తున్న కాలంలో 

1. వీర్యబహ్మము, పోతులూరి _ కాలజ్ఞానము, 1పచు : కృష్ణమూ ర్తి, రంగయ్య 
కందిమల్దాయపల్ల 1974, పు, 104: 

“| 



లర 

“నావణానముగాసు 

సామ అధర్వణములు 

సాంగమై ముందర నడిచీని మూ 

ఇగో _ కాల.వు. 290 

అనీ చెప్పారు. అంకే ఆయన పరిపాలనలో సామవేదానిక్ అధర్వణ 

వేదానికీ ప్రాముఖ్యం ఉంటుందని భావం. 

ఈవిధంగా భవిష్యత్తులో ఉద్భ వించబోయే వీరభోగ వసంత 

రాయలను |బహ్మాంగారు సుందరస్వరూవుని గా, సన్యాసి వష ధారునిగా, 

సామగాన |పియునిగ్యా, దుష్టళిక్షకుడుగా, శిష్టరక్షకుడుగా వర్ణించారు. 

(అబవన్యాంగా6 DOO Ti 

ఆంధ దేశంలోని కడప జిల్లా బద్వేలు తాలూకాకు చెందిన 

కందిమలలయపత్తి |గామమే (పస్తుతం “*| బహ్మంగారి మఠం” అని 
(య C9 ఆతి 

పిలువబడుతున్నది. గ్రామానికి ఉత్తరదిశగా మఠం వుంది. (బహ్మ్మం 

గారి సమాధ్కీ ఆయన సతీమణి గోవిందమ్మగారి సమాధీ పక్కపక్కనే 
ఉన్నాయి. ఆ సమాధులమోద గోవిందమ్మ [(బహ్మంగారల సువర్ల 

ముఖాకృుతులు అలంకరింపబడి ఉన్నాయి. ఈ సమాధులపై ఉన్న 

గర్భగుడి, గుడిలోని ఉత్సవవ్శిగహాలు ముఖమంటపం, ఆలయ, గోపుర, 
(పాకారాలను (బహ్మంగారి భక్తులు నిర్మించారు. గోపురంచుట్టూ 

బహ్మంగారి చరితను విగ్రహాలుగా తీర్చి అమర్చారు. గర్భగుడి 

వెనుక అశ్వత్తనారాయణ వృక్షం ఉంది. ఆవెనుక మఠాధిపతుల నివాస 

గృహం ఉంది. మరొకపక్క బ్రహ్మంగారు నిర్మించిన ఒక చిన్న 

ఆలయం ఉంది. దవ్షణ[పాకారానికి సింహాద్వారముంది. ఈ ద్వారా 

నికి తూర్చుపశన మరొకచోట రెండవద్వారముంది. దక్షిణంచవె ఫు 
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అన్నదానస్మతాలు ఉన్నాయి. మరాధిపతి గృహానికి వెనుక ఒక పెద్ద 
బావి ఉంది. గర్భగుడికి ముందున్న ముఖమండపంలో చుట్టూ 

బ్రహ్మంగారి వంశీకుల సమాధు లున్నాయి. ఉత్తర పాగికారానికి 

అవతల సింగరాయనది |పవహిస్తున్నది. దక్షిణదిశగా [గామం లోనికి 
_వవేశిస్తుంకే అక్కడ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంవారు నిర్మించిన 

ధర్మస్యతం ఉంది. అదేమాగ్గంలో ఊళ్లోకి వెళితే |బహ్మంగారు నివ 

నించిన గృహం కనిపిస్తుంది. (బహ్మ౦ంగారు సమాధీ|[పవేశం చేసిన 

తరువాత ఆఇంట్లో ఎవ్వరూ నివసించలేదు. ఆయన జ్ఞాపకచిహ్నంగా 

ఆ యింటిని ఆలాగే ఉంచారు, ఆయన నివసించిన పర్ణ శాలవంటి 

ఇల్లు శిధిలం కాగా పూర్వంఉన్న పద్దతి [పకారంగానే గోడలు కట్టారు. 

ఆ యింటికి తూర్పున పవేశద్యారం ఉంది. ఇల్లు ఉత్తర దక్షిణా 

లుగా ఉంది, ఇంటి పంచలో ఇరువై పులా రెండు పెద్దపెద్ద అరుగులు 

ఉన్నాయి. దక్షణభాగాన సందు ఉంది. [పవేశద్వారానికి పశ్చిమ 

దిశగా మరొక ద్య్వారముంది. ఇంట్లో పూజామందిరముంది. |బహ్మం 

గారు సమాధి పవేశం చేసిన తరువాత ఎంతోకాలం ఆ యిల్లు పాడు 

బడి ఉంది. ఆయింటి పూజామందిరం లోపల ఒకపుట్ట పెరిగింది. అధి 

ఇప్ప టికీ అలాగే ఉంది. తరువాత కొంతకాలానికి మరాధిపతులు 

ఆగ్భ హాన్ని శుుభపరచి యా తీకులకు [పదర్శనయోగ్యంగా చేశారు. 

ఈనాడు |బహ్మంగారి మఠానికి వెళ్లే యాతికులంతా |బహ్మంగారి 

నివాసగృహాన్ని దర్శించివస్తారు. గృహానికి పడమర దిశగా ఆయన 
స్వయంగా తవ్వినట్టు చెప్పబడుతున్న బావి ఇప్పటికీ ఉంది. 

[(బహ్మంగారి మరం (పక్కనే ఈశ్వరమ్మగారి మరం కూడా 

ఉంది. (గ్రామానికి తూర్పు దిశగా కొంత దూరంలో బ్రహ్మంగారి 
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వారిజన శిష్యుడు కక్కయ్య మఠం ఉంది. అదేమా రంలో nen 

అరకిలో మోటరు దూరంలోనే “మలమోద పల్లే పోలేరమ్మ” వ. 

* జు త్య 

hand ad 

దగర ఆ |గామ దేవతను |పతిష చేశాడు. ఈచెట్టు మూడునండల 
౧౫ రు లు 

సంవత్సరాల నాటిదని చెప్పబడుతున్నది. ఈచెట్టు ఈనాటిక ఉండ, 

యాత్రీకులు ఈ రెండుస్టలాలను దర్శిస్తారు. కందిమల్ల యపకె యినా 
00 3) 

దటంగా కొండలు ర ఆ జ. [పశాం ౦తమెన 
రలు మ 

_పకృతివాతావరణంతో నిండిఉంది. 
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LO DTS Re 

ఆం|ధదేశంలో Lt శతాబ్ది నడిమికాలం నుంచి |బహ్మంగారి 

కవిత్వం కాలజ్ఞాన వచనాలూ గోవిందనామాలూ కాలజ్ఞాన తత్వాలూ 

పద్యాలూ బాలులూ ద్విపదలూ క౦ందార్థ దరువులూ మున్నగురూపాల్లో 

ఆబాఎ వృద్దులను ఆ క ర్తి స్తూ తెలుగునేల నాలుగు చెరగులా 

(పవహిస్తున్నదని చెప్పడంలో అతిశయో క్రి లేదు. (బహ్మంగారి 

తత్వాలు దేశంలో అధికంగా వ్యా ప్రిచెంది ఉన్నాయి. అంధ దేశంలో 

వాడవాడలా తిరిగే బై రాగుల, హరిదాసుల, రసనా|గాలపై తాండ 

విస్తూ ఎప్పటికప్పుడు నిత్యసూతనాతె తెలుగువారి కర్రవుటాల్లో పతి 
ar. 6... ౯9 Cc 

ధ్వనిసున్నాయి. ఆ తత్వాల్లో ఉన్న ఆకరకమెన విషయమే దీనికి 
0 ag యయ మ 

పథాన కారణం. |బహ్మంగారి కవిత్వాన్ని ఏరాజూ పోషించనప్ప టికీ 

మూడువందల సంవత్సరాల నుంచి (శుతిలా మౌఖిక మైన [పచారాన్ని 

పొందుతూనే ఉంది. 

తెలుగు సాపి త్యరంగంలో బ్రహ్మంగారి కాలం నాటికి మను 

చరి తతో మొదలైన |పబంధకావ్య షక్రియ వెరితలలు "వేసింది 

కావ్యాలలో శృంగారం (పధానాంగమై విషయవివేకం నశించింది. 

వచన్యగంఖాలూ శతకాలూ గేయాలు యక్షగానాలూ విరివిగా రచించ 

బడ్డాయి. ఈకాలపు కవులు గేయకవితకు పట్టం కట్టడం [(పశంస 

యల 

ఇలాంటి పరిస్టితుల్లా ఈ యుగంలోనే అభ్యుదయభావాలు గల 

ఇద్దరు [పజాకవులు ఉద్భవించారు. బాగు: వమన (బహ్మంగార్హు= 

"వేమన తన సమకాలినమైన సంఘంలో జరిగిన దురాచారాలను సూటిగా 

ఎ త్తిచూపాడు. పచ్చి శృంగార భావంతో మూఢభ క్లితో కవిత్వం 
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ప! జ టో FP, అగ ఆజాను ఆ మొ 
అల | జల అట ఆట జో చేస్ ౧౯ జ ; ౧౧ గ టై 

వాస్తున్న ఆరో జుల్లొ సంఘ సంస్కరణ గ కివిచ్వ 

భావంలో కొ తపుంతలు తొక్కిన బున సందచన్యుులమురు ఎంట ఆలా 
| అననే 

రీతులే అనుసరించాడు. 

ఈ యుగంలోనే నూతన భావాలతో బ్రహ్మంగారు వచనం 

చేశాడు. వేదాంత సాహిత్యాలు యల ఫి | ( క 

భావించే ఆ రోజులలోనే వాటిని కొల్ల గొస్టి Ste BS 

పెట్టాడు. ఈయన వేమన కవిత్వానికి వారనుడయా,డు. 

ఛందన్సు విషయంలో బక్కడుగు ముందుకు వేశాడు పమ) మం ప 

మా్యతమె రాశాడు. (బ్రహ్మంగారు కందార్జాలు ద్విపదలూ గే ల ళన. 
7 

రచించి (పజల గుండెలకు దగ్గరగా వెళ్లారు. పటి. pe స ఎకువ 

వ్యా ప్రిచెందడానికీ మననం చేయడానికి పనికివస్తాయ. నే విషయ" న 

|బహ్మంగారు గమనించాడు. తాను రచించిన తలు త నా 

మేళవించి పలికించాడు. ఆయన కవితాధార వాడుకభాషను ప 

మెక్కించింది. |బహ్మంగారు సామాన్యుని గుండెను వేదాంతరంగం/౧.. 

నాలుకను కవితావేదికగా చేశాడు. 

బ్రహ్మంగారి రచనల్లో సంఘానికి ఆరోగ్యం కలిగించ మార్పులు 

కావాలనే అంశం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. |పస్తుత సమాజం జశిస్తున్ను 

అస్పృశ్యతా నివారణ, మతసమన్యయం, మద్యపాన నఒధఢం, (వజూ 

భాషలో కవిత్వం రాయడం మొదలైనవి |బహ్మంగారి కవిత్వంలో 

కనిపిస్తాయి. ఆయన భవిష్యత్తు అని చెప్పిన అంశంలో అర మైన 

మార్పులు వస్తాయని ఇలా అన్నారు, 

“అవనిలో గల బీద ధనవంతు లొకటీగ 
అయ్యొ యోగముకూడ వచ్చీని మా”! 

E హ్మ ౦గారు ఆర్థిక సంబంధమైన మార్చు రావాలని ఆళిందిన ట్లు 

పె గోవిందవచనం నిరూపిస్తుంది. 

వీర్య బహ్మము, పోతులూరి _ కాలజ్ఞానం, |వచు. కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య, 
కందిమల్లాయపల్లె 1974, పు. ఏ2, 
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ఖువ్య్భాంగొం రభనల నమోక్ల: 
కాలజ్ఞానం అనేమాట వినగానే తెలుగునాట |బహ్మంగారు 

గుర్తుకు వస్తారు. దేశంలో ఏవింత జరిగినా మనవాళ్లు |బహ్మంగారి 

కాలజ్ఞానాన్ని స్మరిస్తారు. బ్రహ్మంగారి రచనలన్నీ [పాయికంగా 

కాలజ్ఞా న బోధాత్మ కాలూ వేదాంత తత్వ  |పతిపాదకాలుగా 

కనిపిస్తున్నాయి. కాలజ్ఞాన్మగంథంల్ వచనంగా, ద్విపదగా, జీవైక్య 

బోధగాా సౌజన్య ప్యతికలుగాా గోవింద వాక్యాలుగా తత్వాలుగా 

బహ్మంగారి రచనలున్నాయి. (బహ్మంగారి రచనలను సమోక్షించే 

ముందు కాలజ్ఞాన (గంథపు |పామాణిక |పతులను నిర్ణయించాలి. 

గసజిలి (వతుల నిశేషాలు :. 

బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞాన తాళపత గ్రంథాలు పథానంగా మూడు 

స్టలాల్లో భద్రపరచబడి ఉన్నాయి. ఒకటి కందిమల్హ్లయపశ్తైలో [బహ్మం 

గారి సమాధిదగ్గర చెక్క పె క్రైలో, రెండు ముడుమాల [గామంలో 

సిదయ్యమఠంలో గర్భగుడిలొ |బహ్మంగారి పాదుకలచెంత చెక్క 

పె క్రైలో, మూడు కడప జిల్లా నగరివెంటిలో రంగరాజు మఠంలోని గర్భ 

గుడిలో ఉన్నాయి, ఈ మూడు[పతులూ నిత్య పూ జ లందు 

కొ”ెంటున్నాయి. 

|బహ్మంగారి కాళ జ్ఞానం బృహత్ గంథం. “భూత భవిష్యత్ 

వర్తమాన కాలానకున్నూ నానాదేశాలకున్నూ [వాయించినది క 

లక్షల wie ల |గంథము1” అనే కాః జాం వచనం ద్వారా 

కాలజ్ఞానంలోని శి శ్ర కాలసంఖ్య 562000 అని తెలుస్తుంది. (పస్తుతం 

4; వీర బహ్మము, బొతులూరి = కాలజ్ఞాం, 

ల 
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లభించే కాలజ్ఞానం మొదట చెప్పిన బృహత్ [గంథానికి సంక్ ప్రరూప 

మని “ఈ|గంథమంతా [వాయకూడదు కలగుమ్మాతం (వాయించి 

వాళు కారాన కుూనుం తనివి (కాల, పు. గ అనే కాలజ్ఞాన 
WN es అసం అష ద వదనందా గరా తెలుస్తున్నది. 

[బ్రహ్మంగారు త వాలనన కాలజ్ఞాన తాళప|త గంథాలన్నీ 

ఇప్పటికీ బనగానపతె చింతచెటు పాతరలో ఉన్నాయని అంటారు. 
C3 దం. 

| బహం౦గారి పెదకుమారుడు మరాధ;క్షుడుగా ఉన్న కాలంలో రంగరాజు 
వ 6 2 

అనే భ కుడు మూడు |గంథాలను మాతం వెలికితీశాడు. రంగరాజు 

[బహంగారివరంతో జన్మించాడు. రంగరాజు జన్మించకముందు |బహ్మం 
a 

గారు రంగరాజు తండికి ఒక రాగిశాసనం ఇచ్చాడు. దానిలో బ్రహ్మం 

గారి మనుమరాలు ఈశ్వరమ్మకూ రంగరాజుకూ వివాహాం చేయాలని 

బ్రహ్మంగారు నిర్ణయించినట్లు భావించి రంగరాజు కందిమల్లయపళ్రై 

వచ్చి ఈశ్వరమ్మను తనకిచ్చి వివాహం చేయవలనిందని అడిగాడు. 

బ్రహ్మంగారు వవిషయాన్నయినా కాలజ్ఞానంలో ని'కైపిస్తాడు. కాల 

జ్ఞానంలో ఆధారం చూపించమని |బహ్మంగారి కుమారులు అడిగారు. 

అప్పుడు బనగానిపతై వెళ్లి చింతచెటు పాతర తెరచి మూడు[గంథాలను 
C7 og (ce) 

మాతం రంగరాజు బయటకు తీయగలిగాడు. దానిలో ఆధారాలు 

చూపించలేక నిర్ణ రుల (పకారం రంగరాజు నగరిపాటిలో అగ్ని|పవేశం 

చేశాడు. అస్టలంలో ఒకమరం నిర్మించారు. ఆ తాళప్యత |గంథాలను 

ఆమరంలోనే భదపరచారు. 1 

1. సుబ్బయ్య, చావికొండు - బక | బహ్మ౭గారి సంతాగచరి| తము, (ప్రచు: రచయిత, 
పనో 

జానకీ ము] దాక్షరళాఐ, (పొడ్డుటూరు, 1989, 1850. పు. 48, 49, 5), 



[బహ్మంగారి | పథమళిష్యుడు లో ఈయనకు [బహ్మ౧ 

గారు సమాధిలో [పవెళించె సమయంలో తాను ధరించిన బంగారపు 

ఉంగరము, పాదుకలు యోగదండము, కాఠ6 జాన తాళప[త|గంథాలు, 

వూజాసామ్మగి, మున్నగువాటిని ఇచ్చారట.1 అవి ఇప్పటికి సిద్దయ్య 

గారి మఠంలో సమాధికి ఎడమవై వుఉన్న మూలగదిలో (పతేకమైన 

పూజలను అందుకొంటున్నాయి. |పతిసంవత్సరం మూలా నక్షతంలో 

: రా జం ర ఖీ అలి ee క నా వీటిని తీసి bes ఇక్కడ తాళపత్ర గ్రంథాలన్నీ బక పెద 

చెక్క పెళ్సులొ భ|దపరచబడి ఉన్నాయి, 
రు 

ఈనాడు లభిస్తున్న తాళపుత |గంథాలు బహ్మ౦గా రు 

స్వహ స్తంతో రాసినవి కావు. (బహ్మ౦గారు చెబుతూండగా 

అన్నాజయ్య అనే శిష్యుడు రాశాడని ఆంటారు. ఇందుకు కాలజ్ఞాన 

(గంథం (పథమాశ్య్వాసంలో ఉన్న “శ్రీ వీరప్ప య్యగారు అన్నా జయ్యతో 

భూత భవిష్యత్ వర్తమానములు చెప్పిన కమము.” (వు. 1) అనే 

వచనాన్ని నిదర్శనంగా చూపిస్తారు. అయితే అన్నాజయ్యతో చెప్పిన 

క్రమము అనిఉంది కాని అన్నాజయ్య రాసిన కమము అని లేదు. 
అన్నా జయ్యతో చబుతూండగా ఇతర శిష్యులు కూడా కొందరు 

రాసుకొని ఉండవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఈ వ్యాసక చేత పరిశీలించ 
బడిన తాళప్యత్మవతుల్లో ₹ఖకుల పేర్దు లెవు, 

ప్రస్తుత (బహ్మంగారి మఠాధ్యక్రుం తండి (శ్రీని వాసస్వామి 

1941వ సంవత్సరంలో మఠంలోని తాళప|త [గంథాలకు నకలు [పతి 

తయారుచేశారు. ఒక పెద్ద త్నెకాగితాల బౌండుపు స్తకంలో ముత్యాల 

i. ది. 12.10.58క ముడుమాల (గామంలో ని ధయ్యగారి మఠంలో |పస్తుత 

మకాధిపతి శ్రీ లక్ష్మీ శ్యరయ్యగారు చెప్పున DSO 
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కోవవంటి అక్షరాలతో కాలజ్ఞానం రాయబడింది.! ఈ్యగంథం అట్టల 

పెన అక్షరాలు ము[దించబడి ఉన్నాయి. ఈ కాలజ్ఞానాన్ని ము[దించె 

సమయంలో మఠంలోఉన్న కాలజ్ఞానం అసంపూర్ణంగా ఉండడంచేత 

సిద్ధయ్య మరఠంనుంచి సంపూర్ణిమైన (సతులను తెప్పించినట్లు బ్రహ్మం 

గారి పీరాధిపతులు వ్యాసక ర్తతో చెప్పారు. ఓ 

(బ్రహ్మంగారి మరంలోనూ సిద్దయ్యమథఠంలోనూ పూజలందు 

కొంటున్న ఈ తాళపతాలు (బహ్మంగారి కాలంనాటివే ననీ ఆతరువాత 

కాలంలో రాయబడివవి కావనీ అవి గులజారీ ముళ్లతో రాయబడినవనీ 

(బహ్మంగారి మరానికీ సిద్దయ్యగారి మరానికీ చెందిన అధిపతులు 

చెప్పారు. |బహ్మంగారు గులజారీ ముళ్ళతో తాటియాకుల మాద 

రాశారని పండితులుకూడా అన్నారు. లె 

తాళప|తాలమోద రాయబడిన అక్షరాలు కుదిరికగా ముత్యాల 

కోవలా ఉన్నాయి. [వాత కొంచెం గొలుసుకట్టుగాఉంది. |గంథంలో 

రాయబడిన సంఖ్యావాచకాలు తెలుగులో ఉన్నాయి. వాక్యాలు 

ముగించబడినందుకు గుర్తుగా ఇలా “క్ట” నిలువుగీతలు గియబడ్డాయి. 
“బహ్మము అనే పదాన్ని “*బంహము అని రాశారు. కి అనే 

అక్షరస్వరూపం “భో ఇలా ఉంది. “సక్వము” అనే పదం “సవ౯” అనే 

1. |బహ్మంగారి మఠంలో ది. 10.10.88న తేదీన మఠాధిపతి శ్రీ వీరభోగ 

వసంత వేంకటేశ్వరస్వామి చః వ్వాసకర్తకు పై [గంథాన్ని చూపించారు, 

దీని ఛాయాచిత్రం పక గ్రాపుటల్లో (ప్రదర్శించబడింది. 

2. ది. 11.10.65 నాటి సమావేశంలో, 

ఏ. డా॥ వీకభదరావు, కొత్తపల్లి = జేజినాయన తత్వాలు = ఒక పరిశీలన. 
ఆకాశవాణి |పసంగం, హైదరాబాదు, 6-9-80. 
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రూపంలో ఇంది. (ప్రాచీన తెలుగు తాళప|త [గంథాలలో ఈపద్దతే 

కనిపిస్తుంది. “ని వత్తు ష్న” ఇలా “మ” వత్తు “” ఇలా ఇప్పటి 

లాగే ఉన్నాయి. తాళపష్మతాలు పాతబడి ఉన్నప్పటికి స్పష్టంగా 

చదవడానికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి. బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞాన తాళ 

పతాల ఛాయాచ్మితం ఈ పక్కపుటలో (పదర్శించబడింది. 

గత మూడువందల సంవత్సరాలుగా (బహ్మంగారిచెత చెప్ప బడిన 

కాలజ్ఞాన తాళప|త [గంథాలు ఆయన సమాధిచెంత కొయ్య పెక్రైులొ 

భద౦పరచబడి నిత్య నై వేద్య దిపారాధనలు అందుకుంటున్నాయి. 

(పస్తుత మరాధిపతుల తండిర శ్రినివాస స్వాములు ఈ తాళప్యత 
(గ్రంథాన్ని యథాతథంగా ఒకపు స్తకంలో గాసికొని దాన్ని తన వూజా 

మందిరంలో ఉంచుకొని నిత్యం పఠించేవారు. ఆయన శిష్యులుగా 

ఉన్నకొందరు తాముకూడా తమ పూజామందిరాల్లో ఉంచుకొని 

పూవిస్తామని చెప్పి ఈ కాలజ్ఞాన గ్రంథానికి నకలు (పతులు తీసుకొని 

వెళ్లి ముదాపకులకు (పతులు తయారుచేసి ఇచ్చారు. ఇలా 

రాయడంలో కొంత తగ్గించడం కొన్ని చోట్ల “పెంచడం జరిగింది. 

ఈవిధంగా [బహ్మంగారి పేరిట కాలజ్ఞాన (గంథ | పతులు దేశమంతా 

వ్యాపించాయి. కాలజ్ఞానంలో ఉన్న అంశాలు ఏవి (బహ్మాంగారివో 

ఏవి ఇతరులవో చెప్ప లేని పరిస్థితి ఏర్భ డింది. ఇలా దేశంలో అనేకులు 

ప్రకటించిన కాలజ్ఞానాలు [పచారంలో ఉన్నాయి. [బహ్మంగారి 

కాలజ్ఞానం మౌఖిక |పచారంలోనూ ఉంది. _పస్తుత పరిశోధనలో 

లభించిన కాలజ్ఞాన [పతులు ఈ[కింద సమోశక్షించబడుతున్నాయి. 

1) ర్యాలి ఎరభ్య/దేళ్యారన్వామి నంనాదంచిన [వతి *- 

పళ్చిమ గోదావరి మండలం కొవ్వూరు తాలూకా దేవరపల్లి 
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వీర్యబహ్మానంద ఆ్యశమాధ్యక్షులు ర్యాలి వీరభ్య దేశ్వరస్వామీ. ఈయన 

[పభవ సంవత్సరం నుంచి అంకే én శ। 1927 నుంచి బనగానపల్లి 

నేలమఠంలో అర్బకులుగా ఉండేవారు, అప్పుడు, వీరికి పది ఆశ్వాసాల 

కాలజ్ఞాన తాళప్యత గంథం లభించింది. అందులో కాలజ్ఞాన మహో 

సౌజన్య ప్యతికను 1941వ సంవత్సరంలో ము[దించారు. “మిగిలిన 

(గ్రంథంలో ఆరాశ్వాసముల గంథం ఈ సంవత్సరం (1949) ము|దణ 

చేయించి పకటన చేస్తినిి! అని ఆయన రాశాడు. |బహ్మంగారు 

ఎలా రాశారో తానూ అదేవిధంగా రాశానని ఆయన చెప్పారు. వీరికి 

దొరికిన ్మపతిననుసరించి చూ పై కాలజ్ఞానం పదిఆశ్వాసాలనీ ఒక సౌజన్య 

పతిక ఉందనీ తెలుస్తుంది. వీరికంకే ముందుగానే |[బహ్మంగారు చెప్పిన 

కాలజ్ఞానాన్ని మార్చి ము దించినట్టు ఆయన ఈ [గంథానికి రాసిన 

ఉపోద్దాతంవల్ల తెలుస్తుంది. “ఇదివరలో వున్న వీర బహ్మముగారి 

జీవితచరి త, సంపూర్ణ చరిత, వగ్గెరా (గంథములవలె తెలిసి తెలియని 

స్వకల్పన ఒక్కు అక్కరమైనా రాయలేదు.” అని ఆయన రాశాడు, 

ఇది వాస్తవమే. ప్రస్తుతం మఠంవారు పామాణికమని |[పచురించిన 

గ్రంథంలోని విషయాలే మార్చు లేకుండా ఈ |గంథంలో కూడా 
ఈస్తాయి. 

1, వీరభ్యదేశ్వరస్వామి, ర్యాలి = శ్రీ మహత్కాలజ్ఞాన గంథరాజము, 

(ప్రచు, కరభయ్యాచార్యులు, 1945, 
ఇస్ప్సీథర్ ముదణాలయం, హైదరాబాదు 

ఉపోద్దాతము, పః 1; 
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జ్ర న్వుర్త న్యుఖహ్ముణ్యకని నంగబాంబిశ వతి ఫు 

ఈ పతి కలియుగము $45నలో (రాసిన) తాళప[త లిఖితము 

నకు సరియైన నకలు ది. 26_6_1912లో వాయబడినది.1” అని స్వర్త 

సు బహ్మణ్యకవి రాశాడు. ఈగంథం 1979లో ముడించబడింది. 

ముఖప|తంమోద “| బహ్మంగారి కాలజ్ఞానం _ శ్రీ ఈశ్వరీదేవి చెప్పిన 

భూత భవిష్యద్వ ర్తమానములు* అని ఉంది. |బహ్మాంగారి మనుమరాలు 

ఈశ్వరీ దేవి తాను చెప్పిన కాలజ్ఞానంతో పాటు [బహ్మంగారి కాల 

జానాన్ని కూడా చెప్పారు ఈ [గంథం (పకారం (బహ్మంగారి 

కాలజ్ఞానం ఏడాశ్య్వాసాలు మ్యాతమే. ఇది వాస్తవమే. (బహ్మంగారు 

ద్విపదలో “మేమును బనగానపత్తాలో నిలచినాము. నిర్మాణమును చేసి 

ఇల ఏడాశ్వాసములు”2ి అనేదానితో సరిపోతున్నది. (బహ్మంగారి 

కాలజ్ఞానాన్ని ఈమె యథాతథంగా చెప్పలేదు. తన మాటలలో 

చెప్పింది గనుక (పస్తుతం మరంవారు పామాణీక మని చెప్పి ము[దించిన 

దానితో ఇది సరిపోలడం లేదు. 

ip సుుబహ్మణ్యకవి, స్వర్ణ అ ఈశ్వరీదెవి కాలజ్ఞానం, 

బు: విజయశేఖరాచార్య, తుమపాల 

తెనాలి 1979, పు, 2. 

ది, వీరాచార్యులు, కే గ a వీర] బహ్మముగారి కాలజ్ఞాన తత్వములు, 

పదు ; ఎం.వి. గోపాల్ & కో 

మిదాసు, 1974, పుర్, 
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త దిలూరు నాన్రవ్యురాలు ఇరాబు గౌరయ్యు నందా 

దించిశథ ప్రతి “౮ 

ఈ కాలజ్ఞాన [పతి ఏలూరీలో గొరమ్మగారి ఇంట్రా రెండు 

వందల ఏండ్రనుండి సూజాపీ ఠంమోద ఉంది. ఈ కాల జ్జ నం 

పదునెనిమిది తాళప|త |గంథాల పై పుటకు 8 పంక్తులచొప్పున రాయ 

బడి ఉంది. ఆ లిపి ముత్యాలకొవలా ఉంది, ఈ తాళపుత (పతిని 

నామగిరి గంగరాజు సంగహించి [పకటించారు. గంగరాజు 

ది. 22_2_1964న ఈ (పతిని గారమ్మనుండి పొందారు. ము]దించిన 

ఈ కాలజ్ఞాన గంథంలో ఆశ్వాస విభాగం లేదు. మఠంవారు [పామా 

ణికమని ము[దించిన [గంథంలో నవమాశ్వాసంగా ఉన్న కన్నడ 

సర్వజ్ఞుని కాలజ్ఞానంలో ని ఆరవ ఆశ్వాసం ఈ |గంథంలో మొదటనే 

చెప్పబడింది. " ఉకంకాప్ [పచురించిన కాలజ్ఞానానికీ ఈ (పతికీ 

విషయపరంగా భాపషూోపరంగా చాలా కాను మ 

ఉత) ఎరొఖిక సృచారంలో ఉన్న కాలజ్రానం- 
చః 

[బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానాన్ని ఎరిదరో భక్తులు కంరస్థం చేశారు, 

వీరబహ్మంగారి చరిత అనే [గంథం రాసిన ఏలూరి సీతారాం మౌఖిక 

[పచారంలోఉన్న కాలజ్ఞానాన్ని అక్షరబద్ధం చేశాడు. కాలజ్ఞాన 

ద్వితీయాశ్వాసాన్ని వానపల్లి గంగమ్మ చదువుతూంళకు విని రాసు 

కొన్నారు. దాన్ని తన [గంథంలో |వచురిరిచాడు. “ఈ కోలజ్ఞాన 

మును భక్తురాలగు క్రీశ వానపల్లి గంగమ్మ గారు పఠించిన విధముగనే 

[వాయబడివది అమరకోశం సపరింపలేదు"1 అని రాశారు. 

sss rss ss Dr srr rrr LRP ra లల రజక] 

Ek సీతారాం, ఏలూరి = వీక|బహ్మముగారి చరిత, (పచు : ఫ్రీ లక్ష్మీనారాయణ 

బుక్ డీపో, రాజమం)డి, 1977, పు. 177. 



భాషూాదోషూ లనుకొన్నవాటిని సవరించక పోవడమే మెలైంది, 
ఈ కాజ్ఞా 0 మఠంవారు ము[దించిన కాలజ్ఞానంలో ని అంశాలకు 

అక్షరాలా సకపోతున్నడి, దిన్ననుసరించిచూ పే చదువు రానివారు 

భ "తో కంరతచేసిన కావజ్ఞానంలో నే మార్పులు చేర్చులు లేవు. 

చదువుకొన్న వారు చూసి రాసుకొన్న (పతులలోనే మార్పులు 

చేర్పులు జరిగాయి. ఈ [గంథంలో ఇంకా మిగిలిన కాలజ్ఞానం కూడా 

పచురించబడిండి. మరంవారు |పచురించన కా౭జ్ఞానంలోని నాలుగవ 

ఆశ్వాసంగా పేర్కొన్న “*చీలంపాటి గుండాభట్ల ట్ల కాలజ్ఞానం” తొమ్మిదవ 

ఆశ్వాసంగా చెప్పబడిన “సర్వజ్ఞుని కాలజ్ఞానం” ఇ ఇందులో లేవు. ఈ 

[గంథంలో చేర్చిన కాల లజ్ఞానం ఉన్న ంతవరకయినా మఠంవారి 

పామాణీక (పతికి తేడాలేకుండా ఉంది. 

ల యర్రంవాతు వాశయాకి కయి వృకోటింణిన (వతి స 

పెన చేప్పబడిన (పతులు మ్యాతమే గాక దేశంలో [బహ్మంగారి 

"పేరిట కాలజ్ఞానాలు అసంఖ్యాకంగా |పచారాన్ని పొందాయి. అయి తే 

అవన్నీ [పొమాణికాలు కావు. కనుక నేడు మఠంలోని సరియైన 

తాళప|త గరింథాన్న్ని యథాతథంగా అచ్చువేయించి (పజల 

కందించాలనే కొందరు పెద్దలభావంతో పస్తుత మఠాధిపతులు 

ఏకీభవించారు, కానీ అంతకుముందు ఈ|గంథాన్ని అచ్చు వేయించ 

వచ్చా? లేదా? అనేవిషయంపె భేదాభి|పాయాలున్నాయి. ఇది 

మహా పవ్శిత్యగంథం. కనుక అచ్చు వేయించకూడదని కొందరూ 

ఇది (పజోపయోగం కోసమే గనుక నిగూఢంగా ఉంచరాదని కొందరూ 
అభీపాయపడ్డారు. దేశంలో బంహ్మంగారి పీరుతో ఉన్న కాలజ్ఞాన 

101 
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ప౦ితులు అపాగిమాణికాలనీ అసలైన కాలజ్ఞానం ప౦జల కందాలనీ 

తలంచి ప్రస్తుత మరాధిపతి ఈ గషంథాన్ని 1974వ సంవత్సరంలో 

ముదిగం చారు. ఇదే బ౦హ్మంగారి రవనల పాంమాణిక పరతి, కనుక 

పిస్తుత పరిశోధనకు ఈ కాలజ్ఞాన (గంథం (పామాణికంగా స్వికరించ 

బడింది. 

(వక్తి వాలు = 

బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞాన రచనలో పృక్షిప్హాలు చేరుతున్నాయనే 

భావంతో (ప్రస్తుత మరాధిపతి మరంలోఉన్న తాళపతా9లను యథా 

తథంగా అచ్చువేయించారు. కానీ ఈ మూడువందల సంవత్సరాల్లో 

ప తీ పాలు చేర నీచేరాయి, కాలజ్ఞాన స్వరూపాన్ని గురించి 

అధ్యయనంచే ప్రై కాలజ్ఞానగరింథంలోని ప౦క్షప్తాలు ఏవి ఆనే విషయతి 

తెలుసుంది, 
అయే 

కాలజ్ఞాన నృుంయూవం ;.- 

బంహ్మంగారి మధంవారు ముదరించిన కాస్తైన గ౦ంథంల్ " 

పన్నెండు ఆశ్వానె*లు ఉన్నాయి. కోన్ (బహ్మంగారు డ్విపద కాల 

స్టానంలొ ఇలా రాశారు. 

“ఆ రామయోగైన అయ్యవారున్ను 

మేమును ఖైరనవానందయో గిన్ని 

వారును చిదంబర వర దివ్టతులను 

పమును బనగానవత్త లో నిలిచి 

నిర్మాణమును చేసి యిల ఏడాశ్వానములు 

కాలజ్ఞాన పతిరక” (కాల, త. వు. ల) 
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ట్రం రన్ క. 
గ్ 

సల్ ఒంహ్మంగారి కాలజానం ఏడాశ్వాసాలు మాతమె, 
(హా 

ae Er 

ంథంలొని నాలుగవ అశ్వాసం చీలంపాటి గుండాభటు రచించిన 
లు 

Fs d లు 
లె, F bs; 

నాన్ని గురించిన చర్చ. తొమ్మిదవ ఆశ్వాసం సర్వజ్ఞుని 

(| లజ్ఞానాన్న్ని గుదించినడి, ఇవి రెండుఆశ్వానాలు పోగా మిగిలినవి 

ది ఆశ్వాసాలు. విషయాన్ని అనుసరించిచూ స్తే పథమాశ్వ్యాసంలోని 

విషయాలే దశమాశ్వాసంలోనూ ఉన్నాయి, ఏకాదశాశ్వాసం శాల 

రూపంలో ఉంది, ఈ రెండు ఊత్తారింాలు తీసివేస్తే ఎనిమిది అన 

లుంటాయి. వీటిలో కూడా పునరుక్తులున్నాయి, తాళప్మ్యతాలను 

ఎ త్రి  వాయడంలో కేఖకులు ఆశ్వాసాల సంఖ్యను పెంచారు. కనుక 

డ్రహ్మంగారి వచన కాలజ్ఞానం ఏడాశ్వాసాలు మాతమే అనేది 

ప్రామాణిక మైన అంశం. 

es 

కాలజ్ఞానంలోని వచనాలు దేనికవే విడివిడిగా ఉన్నాయి. 

ఒకొక్క వచనంలో ఒక్కొక్క విషయం నిక్షేపించబడింది. ఈ 

(గ్రంథంలో మూడువంతుల వచనాలు ముక్త్షకాలుగానే ఉన్నాయి, 

విషయం ఒక్క వరుసలో చెప్పబడిలిదు. వచనాలు పునరుక్తులుగా 

ఉన్నాయి. మధ్యమధ్య శ్ర కంల రచనకూడా ఉంది, 

కాలజ్ఞాన నృంఖావం వ 

పదబంధ నిర్వచనం :_ “కాలజ్ఞాన మనగా భూతమును 
భవిష్యత్తుగా చెప్పుట్క జరిగినదానిని జరుగబోవునదిగా చెప్పి తన 

కాలమును తానే వెనుకకు ఈడ్పుకొనుట[1* అని రాళ్ళపల్లి అనంత 

1. అనంతకృష్ణశర్మ. రాళ్ళపల్టి- వేమన |పచుః ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ (ఫెస్, వాల్తేరు: 
ఉప. ము, 1929 

ద్వి ము, 1945 

తృ. ము. 1971, పు, 107. 
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కస్పశర్మ కాలజ్ఞానానికి నిర్వచనం చెప్పారు. కానీ ఈ నిర్వచనం 

సమగమైంది కాదు. జరిగినదాన్ని జరుగబోతున్న ట్లు చెప్ప డంలో 

విశేషమమోా లేదు. రాళవలి అనంతకృష్తశర్మ చెప్పించి కాలజూన 
Md ౧ ౯2 a 

నిర్వచనంలోని ఒక్కుఅంశం మాతమే. కాలజ్ఞానంలో 

1 భూతకాలాన్ని భూతభవిష్యత్ వర్తమానాలుగా 

2 భవిష్యత్ కాలాన్ని భూతభవిష్యత్ వ ర్తమానాలుగా 

త్రి వర్తమాన కాలాన్ని భూతభవిష్యత్ వ ర్తమానాలుగా 

బ్రహ్మంగారు చేప్పారు. జరుగబోయే విషయాన్ని చెప్పడం మ్యాతమే 

కాలజ్ఞానమని వ్యవహారంలో భావించబడుతుంది. 

సెన చెప్పిన కాః జాన నిర్వచనానికి అనుగుణంగా వరుసగా 
ర 

కాలజాన వచనాలు లకక టా ఈ కింద ఉదాహారించబణాయి. 
జ G 

భూతాన్ని భూతంగా చెప్పినందుకు :_ 

ఉదా ఏ; శాలివాహన శక వర్త బులు 1259 అగునేటికి ధాత 

నామ సంవత్సర వైశాఖ శు॥ ౨లు హరిహరరాయలు. 

ఆనగొంది 7 ఏండు యేలెను.* (కాల. పు. స 
౧ 

అని మొదలుపెట్టి “రామరాజుతో విజయనగర పాలనము కడ అయి 

పోయెను” (కాల. వు, లి అని చెప్పిన చారిితక అంశమంతా 

జరిగింది జరిగినట్టుగా నె చెప్పబడింది. అయితే ఇలా జరిగిపోయిన 

దాన్ని భూతకాలంగా వర్ణించిచెప్పడంలో విశేషమేముంది? ఏ చర్మిత 

రచయితకై నా రాయవచ్చు. వాళ్లు తికాలవేదులు కానవసరం లేడు. 
కాని కాలజ్ఞానంలో బ్రహ్మంగారు తమకుముందు అనేక కల్ఫాలలోని 
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జన్మలను ఇలా వివరించారు. ముందు తాను |బహ్మలోకంలో 72 

బ్రహ్మకల్పాలు రాజ్యంచేసింది మొదలుకొని “ పథమావతారమున 

ఆనందాశమమునకు శిష్యుండనై 999 కోట్లు 7669 |బహ్మకల్బ ము 

లుంటిమి.*” (కాల. పు. 1) ఇది మొదలుకొని పదకొండవ అవతారం 

మనుష్యూవతారమెత్తి బనగానపళత్రైలో 25 ఏండ్లు తపస్సు చేసినంతవరకు 

ఆయన చెప్పారు. ఇవి కాలజ్ఞాని చెప్పవలసిన భూతకాలిక విషయాలు. 
ఈ విషయాలను బహ్మంగారు చెప్ప గలిగారు. ఈ పూర్వజన్మ స్మృతు 

లకు ఆయనమాటలే |పమాణాలు. వీటికి ఇతర తార్మాణాలను 

ఎవ్వరూ చెప్ప లేరు. బహ్మంగారు తన గత పదిజన్మల స్మృతులను 

వర్ణించడమె ఆయన చెప్పిన కాలజ్ఞానంలో ని భూతకాలం. 

భూతాన్ని న ర్రమూనంగా బెన్సినందుకు ఒ 

ఉదా: ఈశాన్యమునుండి పడమట సూర్యమందు వుద్భవమవుతూ 
వున్నాము.” (కాల, వు. 49) 

ఈ వచనంలో భూతకాలిక విషయం వర్తమానంగా చెప్ప బడింది. 

ఇందులోని అంశం బ్రహ్మంగారి పుట్టుకకు సంబంధించింది. ఇదే 

విషయం “మరుగుకొండలు మూడు దాటి సూర్యమండలానకు వచ్చి 

(కాల. ప్ర్మ 14) అనే వచనంలో కూడా చెప్ప బడింది. (బ్రహ్మంగారు 

నందిమండల క్షే|తానికి దత్తుగా వచ్చాడు. జరిగిపోయిన ఈలఅంశాన్నే 

“వుదృవమవుతూ వున్నాము” అని వర్తమానకాలంలో చెప్పారు. 

భూతాన్ని భవివ్యత్తుగా బెప్పిథందుకు -__ 

ఉదా: తిరుగా వీరభోగ వసంతరాయలదే నింహాసనమన్నారు గనుక 

నందిమండల క్షేతమున పర్మబహ్మ వంశమందు |పఖ్యాత 

మయము.” (కాల. పు, స్రీ 
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ఈ వచనంలోని అంశం భూతకాలికమైంది. ఉత్తర భారతదేశంనుంచీ 

బహ్మంగారు దత్తుడుగా దక్షిణభారత దేశంలోని నందికొండకు వచ్చారు. 

ఇక్కడ భూతాన్ని భవిష్యత్తుగాచెప్పి తనకాలాన్ని తానే వెనక్కు 

ఈడ్సుకోవడం జరిగింది. ఇలాంటి వాక్యాలు కాలజ్ఞానంలో ఇంకా 

కొన్ని ఉన్నాయి. 

భఎవ్యత్తుయు భూతంగా జెన్సినందుకు :- 

ఉదా :. “|భమర ముందట బసవేశ్వరుడు తోక విదలించుకొన్న డే 

గుర్తు. (కాల. పు. 4) 

పె కాలజ్ఞాన వచనంలో |బహ్మం౦ంగారు భవిష్యత్తును చెప్పారు. 

(శ్రీశైలంలో (భమరాంబ ఆలయానికి ముందున్న నంది వి|గహం తోక 

విదలించుకొంటుందని |బహ్మంగారు చెప్పారు. కానీ [క్రియా స్వరూపం 

భూతకాలికంగా ఉంది. భవిష్యత్తును భూతంగా చెప్పె నట్టు అనిపిస్తుంది. 

భోబివృత్తును వ ర్హమానంగా బెవ్పినందుకు = 

ఉదా 3_ నిర్ణ యపరచుకొన్న వారెవరో ఆదివారంనాడు ఆకోఘడియకు 

ఆవలవున్న పోగలరు. పోగానే పాపుగతి పాణాలు బయళల్లై 

పోతూవున్న వి. (కాల. పు, డడ 

ఈవచనంలో ఒక విషయాన్ని గురించి నిర్ణయించుకొన్న వాగు. ఆది 

వారం రోజు ఆరోఘడియకు వెళతారని చెప్పారు. పోగానే 1పాణాలు 

వెళ్లి పోతూవున్నవి అని చెప్పారు. 1పాణాలు పోయేది భవిష్యత్తులో నే, 

కానీ పోతూఉన్నవి అనేది వర్తమాన (క్రియ. ఈవచనంలో భవిష్యత్తు 
వర్హమానంగా చెప్ప బడింది. 
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భబిన్యత్ ను భఎవ్యత్గా బెవ్పినందుకు 2 

ఉవా ;_ “మా యింటి |పాకారాన ఆరెదొండచెట్టు పుట్టని.” 1. 

ఇది భవిష్యత్తును భవిష్యత్తుగా చెప్పిన ఘట్టం. ఎప్పుడో చెప్పిన 
మేన —2 e 

విషయం ఈనాటికి ఫలించింది. |పస్తుతం |బహ్మంగారి మఠంలో 

ఈచెటు పుటిఉంది. 
అం ఠు 

బురయానాన్ని భూతంగా బెవ్నినందుకు == 

ఉదా :. “ఎంతలేదని చూడవద్దు కస్తూరిరంగడు కట్టడి చేసెను.” 

(కాల. పు. లం 

ఈ వచనంలో “కస్తూరి రంగడు, అంకు విష్ణువు. అంకు |బహ్మంగారి 

భావనలో తానే విష్ణువునని కట్టడిచేసెను. అంటే ముందు జరుగబోయె 

విషయాన్ను నిర్ణ యించాడని అద్ధం. ఈ నిర్ణ యం ఆప్ప టిక ప్పుడు 

జరిగిందే. అంకే అది అప్పటికి వర్తమానంలో జరిగిన నిర్ణయమే. 

ప్రస్తుతం ఒకగంటలో జరుగుతున్నది వర్తమానం. గంట[కింద జరి గించి 

భూతం. గంల తరువాత జరుగబోయేది భవిష్యత్తు, కనుక సై వచ 

నంలో వ ర్తమానకాలం భూతకాలంగా చెప్పబడింది. 

వరిమానాన్ని భవిష్యత్తగా చెప్పినందంకు జ 
= వస్ 

ఉదా 3._ లా బనుగొెండ బెబ్బులి జొచ్చును.* 

(కాల పు. 49) 

1, ఈ వాళ్ణిసకర్శ 1981 లో 1బహ్మ్య:గారి ఒరాధనకు వెళ్ళినపుడు (పస్తుత 

మరాధిపతులు ఈ చెట్టును చూపించారు. దిని పెరుగుదల విపరితంగా ఉంది. 
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కీ శ, 1680 _ 1642 మధ్యకాలంలో "పెనుగొండ ముట్టడి జరిగింది. 

ఈ దండయా[తలవల్ల రాజధానుల మార్చు జరిగింది. గుత్తి, జను 

గొండ అనే రెండు నగరాలూ కొంతకాలం పాడుబడి పోయాయి. 

అప్పుడు ఆనగ రాల్లో పెద్దపులులు పవేశించాయి. ఇది [బహ్మంగారికి 

వ ర్త్రమానవిషయం. దీనిని ఆయన భవిష్యత్తుగా వర్ణించారు. 

వర్తమానాన్ని వర్తవానంగాచెప్పినందుకు ఏ 

ఉదా ;. “కర్రాటక రాజులు కారడవిన బడీది (కాల. పు. 41) 

ఈ వచనంలోని శంక కూడా |బహ్మరంగారికి సమకాలీనమైంది. 

(కీ: 1652 నాటికి విజయనగర రాజులకు రాజ్యం లేదు. ఈఅంశాన్ని 

| పథమాశ్వాసంలో నే బ్రహ్మంగారు చెప్పారు. ఇక్కడ వర్తమానం 

వ ర్రమానంగా చెప్పబడింది. 

బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞాన వచనాల్లోని (కీయలను అన్వయించు 

కొనేటప్పుడు ఒక్క అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. బ్రహ్మంగారు 

పుట్టక ముందు అంకే [కీ॥ శ 1608వ సంవత్సరానికి పూర్వవిషయాలను 

భూతకాలికాలనీ ఆయన జన్మించినదాది 1608లో సమాధ్మిపవేశం చేసిన 

కాలంవరకూ ఆయనకు వ ర్హమానమనీ ఆయన సమాథ్మిపవేశం చేసిన 

తరువాతకాలాన్ని భవిష్య త్తని అనుకోవాలి. ఈ పద్ధతి పకారమే 
కాలజ్ఞాన వచనాలకు వివరణ ఇవ్వబడింది. 

పాఠకుల కిక్కడ జక సందేహం కలుగవచ్చు. ఇలా ఒకే 

కాలాన్ని |తికాలాల్లో ఎందుకు చెప్పాలి? ఏకాలాన్ని ఆకాలంలో 
ళం 

చెప్పవచ్చు గదా! అని. కానీ (తికాలాబాధ్యమైన ధర్మరక్షణకు 

ఉద్భవించే మహావురుషులు మూడు కాలాలకూ అతీతులే. భూత 
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భవిష్యత్ వర్తమానకాలాలను వారు సమానంగానే దర్శిస్తారు. అటు 

వంటి సర్వకాలాల్లో వారు జీకిస్తూనే ఉంటారు. ఈ మూడుకాలాల 

చక్రం వారికళ్ల్ళ ముందు తిరుగుతూనే ఉంటుంది. వారి దృష్టిలో 

భావంలో మూడుకాలాలకూ తేడా లేదు. అందుకే ఒకే కాలాన్ని 

డతికాలాల్లోనూ వర్ణిస్తారు. 

కనుక కాలజ్ఞానమంకు జరీ గినదాన్ని జరుగబోయేదిగా వర్ణించి 

తనకాలాన్ని తానే వెనక్కు ఈడ్చుకోవడం కాదు. భక్తి జ్ఞాన 

యోగాలనూ (తికాలా బాధ్యమైన సకల ధర్మాలసూ వర్రమాన 

భవిష్యత్ కాలాలవారికి బోధించిన బే కాలజ్ఞానం. 

విషయాను (కవులకిక _ రచనా |పణాలిక ౩. 

(పతి గంథానికీ విషయాను[కమణిక ఉంటుంది. అదేవిధంగా 

కాలజ్ఞాన రచనకు కూడా విషయాను[కమణిక ఉంది. (పథమా 

శ్వాసంలో అవతారిక ముగిసిన వెంటనే విషయాను [కమణిక చెప్పడం 

పూర్వకవుల పద్దతి, ఆంధ్ర మహాభారతంలో పర్వాన్ముకమణికను 

ఇలా రాశాడు ఆదికవి నన్నయభట్టు. 

“అదియునుం బౌష్యంబు పొలోమం బాస్తీకం బాది వంశాొవే 

ఆారంబు సంభవపర వంబు జతుగ్భహదాహం౦బు .... ౨౨86 2662 9౨4. 6826 6646 

అతివల ఏిపరుల అవచట ఎట? సతచిళం ఉచితం అవినతి వలల అవలం బంవలి త ఉటలల అచిబన ఇంతుల అభలు క్ అచల ఉతికిన రజి అదు పుకతిని 

అవటం ఇదితిటి పఅలఫసే ఖిలా సపసిక ఎంత వతచల శిలపం ఏఫవన సిపెలం అందిం అది. ౮ ఇ చితిని ఇటణుం కా ఇలను ఉ ఉలికుం పకి 

ఉభదుత ఇద టం ఉతితతి నశ? వాము అధదిల నాం అఖవల సనం వను? పత సందర్శ నంటు 9 నారదా 

గమనంబు, మౌసలంబు, మహా పస్థానికంబు, స్వర్గారోహణంబు; 

11] 
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హరివంశంబు, భవిష్యత్ పర్వంబు నను శతపర్వంబులు గలిగి 1” 

ఇదే పద్దతిలో అశ్వాసాను[కమణికను రచించాకు బ్రహ్మంగారు. 

కాలజ్ఞాన [గంథంలో ద్వితీయాశ్వాసం చివర విషయసూచిక పొందు 

పరచబడింది. విషయసూచిక ఉన్న వచనం ళఈకింద ఉదాహరించ 

బడుతున్నది. 

“నేనున్ను నిజభక్త హృదయాంతరాళమందు నిలిచి నిఖిల 

వేదకహస్య, తత్వ, మహాతత్వ, ఆదికాలాన కథా సందర్భమున్నూ 

అఖిల యోగజ్ఞాన, భజా ర గత ఏష్యజ్ఞా నంబులున్నూ గంధరిత్యా 

బంధురమైన బోధకముగా బోధిస్తూ వున్నా ము2” 

"పె కాలజ్ఞాన వచనంలో చెప్పినట్లుగా నె వరుసగా ఆయా 

విషయాలు ఈ|గంథంలో ఉన్నాయి. కాలజ్ఞానం కొంత వచనంగా, 

కొంత ద్విపదలుగా, గోవిందనామాలుగా ప ద్యాలు గొ, వివిధ 

జగ తే రడి జగ సే సై అత పక్రియల్లొ రచించబడింది ఈ |ప|కియలన్నింటేకి పై న్మయు 

సూచిక అన్వయిస్తుంది. 

జక నిర్ణతమైన [(పణాళిక వసుకోని బ్రహ్మంగారు కాలజ్ఞా 3 

రచన చేశారు. ఆ రచనా పణాళిక ఈ | కింది కాలజ్ఞాన వచశంలొ 

కనిపిస్తుంది. 

1. నన్న య్యభట్టు - ఆంధ మహాభారతము, ఆది పర్వము, ]పచు ఏ వావిళ్ల 
య 

రామస్వామి శాస్త్రులు & సన్స్, మృదాసు, పు. 18 

బి, వీర బహ్మము, పోతులూరి ౬ కాంజ్ఞానం, పుచు ః కృష్ణమూరి పరగు 
పా బ 

కందిమలాయ వత 1974. పు. 8 
ణి అ 
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కట్టా క్. పరాలయకు మర్మ వెదాంత రహస(మున్నూ విజూన 
౮ ల్ల దీ డు 

సంపద యిప్పుడు యోగ్యగంథ రూపకముగానూ వాక్యసరణ్గాసూ 

గదపద$ | పభావముగానూ శేదాం ౦తవాక్యాలుగానూ అనంత వేదాంత 
భీ 

హస్యమును వెదజల్లి నాంము కాటు “0తె: 

|బహ్మంగారు కాః జ్ఞాన రచనను వివిధ (ప్మకియల్లా" చేయాలని 

వణాళిక వేసుకొన్నట్లు పె వచనంవలబ్బ తెలుస్తుంది. ఇదే సందర్భంలో 

- సా తన వచన రచనా విన్యాసం ఎలా ఉంటుందో కూడా 

లా చెప్పారు, 

~~ 

=] 
J 
Le 

“ఇది రాజు సవారీ చేసే సటప్పుడు భట్వంగము చేసే చిరుదు 

గద్యపద్యాల పద్ధతి. ఇదిగాక తెలియని రహస్యము చూపి చెప్పి నాము. 

ఇది ఆరాజు mee తరి రి వచ్చేటప్పుడు పుర స్త్రీలు సాధా|గముల 

నుంచి ముత్యాలసేసలు చల్చినరీతులు చిత్కుళంబుకై న జ్యోతులు 

ఆ సంబంఛులకు కానబడీని1[ 

తన'వవన రచన రాజు సవారీ చేసే సటప్పుడు వంది మాగభథులు 

కైవారం చదివే పద్దతిలో ఉంటుందని చెప్పారు. ఇందుకు 

“క్రీము దాజూధిరాజ రాజపరమేశ్వర రాజేశ్వర రాజ చూడా 

మణి పంచరాజ బహురాజ పరమరాజో (కాల. వు, 6) 

“ఏకాదశేం|దియ పారంవపరివాసమైన దివసం కలని. విలయ 

కాలానకు గుణ్యమైన కార్యాలు కలిగిని” (కాల. వు. 7) 

ils వీర|బహ్మము, పోతులూరి * కొలజ్ఞానము, [ప్రచు : కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య 

కందిమల్లాయ పళ్ల 1974 పు, 69 
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మొదలై న వచనాలను ఉదాహరించవచ్చును. ఈ ఘట్టంలో నే చెప్పిన 

“కళల నోలలాడరాదొ మిమ్ము నందుంచరాదో సొమ్ము 

హెచ్చింపరాదొ చూచి వలపించరాదొ” (కాల. పు. 66) 

అనే వచనంలో పుర స్త్రీలు నౌధా[గములనుంచి ముత్యాలుచల్రిన గతులు 

కనిపిస్తాయి. “కళలు అన్నంతవరకు ఒడిలోని ముత్యాలు చేతిలోనికి 

తీసుకోవడం, *నోలలాడరాదొొ అన్నంతవరకు ముత్యాలు వెదజల్లిన 

గతులు కనిపిస్తాయి. కాలజ్ఞానంలోని వచనాలన్నీ వందిమాగధులు 

కై వారం చేసిన పద్ధతిలోనే నడిచాయి. 

కొందరికి వచనం రుచిగా ఉంటుందనీ కొందరికి ద్విపద నచ్చు 

తుందనీ కొందరికి పద్యాలు హృద్యంగా ఉంటాయనీ కొందరి తత్వా 
ఇడ జ అల్ల దారి నికి తత్వాలు నచ్చుతాయనీ బ్రహ్మంగారు ఆయా (స్మకియల్ల్ రచన 

చేయడానికి |పణాళికను వేసుకొన్నారు. 

కాలణజాన గ్రంథ సొరాంశం౦ 
చ 

భన కాలజ్ఞానం =. 

(పథమాశ్వాసం :. వచన కాలజ్ఞానం పన్నెండు ఆశ్వా 

సాలుగా ఉంది. |పథమాశ్వాసం |పారంభంలో బహ్మంగారు తన 
పూర్వజన్మ వృత్తాంతాలను చెప్పారు. *రాయపట్నాల వివరం” అనే 
శీర్ష క కింద విజయనగర సా|మాజ్య స్టాపన మొదలుకొని, విజయనగర 

పతనం వరకు పరిపాలించిన రాజుల వివరాలు చెప్ప బడ్డాయి. 

అ తరువాత బహుధాన్య నందన సంవత్సరాల మధ్య పుట్టబోయే 
ఉత్సాలు వర్ణించబడ్డాయి. “పీఠ వసంతరాయలు వచ్చేటప్పుడు పు'్టే 
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కార్యాలు”: ఆనే శీరి క క్రింద వీరభోగ వసంతరాయలు అవతరించ 

బోయేముందు జరుగబోయే కొన్నికార్యాలను |బహ్మంగారు గుర్తుగా 

చెప్పారు. అటు తరువాత భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు 

నానా దేశాలకు మూడులక్షల ముప్పై రెండు [గంథాలు రాయించినట్టు 

చెప్పారు. వీరభోగ వసంతరాయలు వచ్చి 100 సంవత్సరాలు పరి 
పాలినస్తాడన్తి ఆయన సాంపదాయకంవారు 1000 సంవత్సరాలు 

పరిపాలిస్తారనీ చెప్పారు. ఈవిధంగా ఈ కాలజ్ఞాన [వథమాశ్వాస 

ప్మతిక లిఖించి ఆనందా[శమాలకు వినిపించి |బహ్మంగారు సంతోషచిత్తు 

డైనట్టు చెప్పబడింది.]1 

ద్వితీయాళ్వాసం ఫా ఈ అశ్వాసం ఒక గురుస్తుతితో [పారం 

భించబడింది. ఇది దురితహర పుర నివాసుతైన భూసురలకు రాయ 

బడిన ముఖ్యమైన లేఖగా చెప్పబడింది. ఈ లేఖలో భవిష్యత్తులో 

జరుగబోయే కొన్ని ఉత్పాతాలు వర్ణించబడ్డాయి. తదుపరి (బహ్మం 

గారు అవతరించ బోయేముందు పుకైకార్యాలు చెప్పబడ్డాయి. ఆయన 

కాలజ్ఞాన గ్రంథంలో చెప్పిన అంశాలకు విషయసూచిక ఇవ్యబడింది. 

తరువాత కొన్ని భవిష్యదుత్సా తాలను చెప్పి అప్పుడు తన నామాన్ని 

పఠిస్తూ ఆనందంతో ఉండవలసిందని |బహ్మంగారు చెప్పడంతో ఒక 

లేఖారూపంగాఉన్న ఈ ద్వితీయాశ్వాసం ముగిసింది. 

తృతీయాశ్వాసం _ ఈ అశ్వాసంలో (బహ్మంగారు తన 

పూర్వజన్మ వృత్తాంతాన్ని చెప్పాగు. తాను విష్ణువుగా వైకుంఠంలో 

ఉండి ఒక సమావేశం ఏర్పాటుచేసి దానికి |బహ్మను, ఈశ్వరుణ్ణి ఆహ్వా 

నించి దుష్టశిక్షణ శిష్టరక్షణార్ధం భూలోకంలో అవతరిస్తానని చెప్పాడు. 

వ్ వీర్మబహ్మము, పోతులూరి . కాలజానము, వచు ; కృష్ణమూర్తి , రంగయా 
(= ణు అలీ ఖు 

కందిమల్లాయ పల్టె. 1974. పు 1,2, లె, ఓ, ర్, 
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అందుకు శంకర |బహ్మలు అంగీకరించారు. అప్పుడు ఆయన 

“శ్రి వీరనారాయణ మహామం[తాొన్ని ధ్యానక్లో కాన్ని పూజా |పకా 

రాన్ని చెప్పారు. పూజా విధానంలో చదువవలసిన తన ముప్పదిరెండు 

పేర్ల ను చెప్పారు. ఈ మంతాన్ని దూషించినవారికి కలిగే నష్టైలను 

అనుష్టానం చేసేవారికి కలిగె లాభాలను ఫల[శుతిగా చెప్పారు. 

తరువాత ““సంకర్షణ మార్మండేయ సంవాదము అనే శీర్షిక క్ర 

[కింద |పారంభంలో ఒకస్తుతి చేయబడింది. ఈ సుట్టంలో తత 

ఉతరదేశాన ఉద్భవించినట్లు చెప్పారు. అచైన కొన్ని భవిష్యదంశాలు 
చెప్పబడ్డాయి. కొన్ని సిద్దాంతవచనాలు ఇక్కడ మర్మ పద్దతిలో ఇప్ప 
బడ్డాయి, వీర బహ్మ యోగీం్యదుడు అనే తన “పేరుకు నిర్వచనం 

చెప్పారు. బ్రహ్మంగారు తాను బనగానపల్లి చేరి దివ్య దేహం పొంది 

నట్లు ఇక్కడ చెప్పబడింది. తరువాత భవిష్యత్తు వర్ణించబడింది. తుదకు 

గురు నమస్కారంతో ఈ ఆశ్వాసం ముగించబడింది.! 

చతుర్తాశ్వాసం :-_ బ్రహ్మంగారి కాః జూనంలోని చతుర్గాశ్వాసం ధ్ ఇ థి 
“శీలంపాటి గుండాభట్ల కాలజ్ఞానం” అనే శీర్ష కతో ఉంది, ఈ శీర్షిక 

వల్ల ఈ ఆశ్వాసమంతా గుం డాభట్ట కాలజ్ఞానమేమోనని అనిపిస్తుంది. 

అ ఈ ఆశ్వాసం మొత్తం గుండాభట్టు చెప్పిన కాలజ్ఞానం మా|తం౮ 
కాదు. దానితోపాటు "ఇందులో [బ్రహ్మంగారు చెప్పిన కాలజ్ఞాన 
వచనాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇంకో విద్యారణ్యుడు, రెట్టడు, కృష్టమా 

చార్యుల కాలజ్ఞానవచనాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ అశ్వాసం సరస 

అనానను వా నినా మనవ లికా అతనకి న నామన మినుముకు యత... 

1, వీక్మబహ్మము,. పోతులోరి _ ల పదు : కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య 
కందిమల్థాయ వర్ల 1974. పు, 9 నుండీ 18 
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శేఖరు లయ్యవారికి బహ్మంగారు రాన్న ప తిక. కాలజ్ఞాన రచనా 

విధానాన్ని గురించి నాటి 'వేదాంతులమధ్య చర్చు జరిగినట్టుగా ఈ 

ఆశ్వాసంవల్ల తెలుస్తుంది. భూగోళం గోపాలయ్య, కోసూరి ఓబులయ్య, 

పార్తపల్త పాపరాజు అయ్యన్న్నమయ్య, పనురుపాటి రామిరెడ్డి, 
రం C౧ Ce 

కడమలకాలవ కాచిభటు, చెన్నంప చెన్నారడి, తాడివ రి తిమ్మి శెట్టి 
C7? CC ౮ Ce అవి అం 

భళావురం భోగీశ్వరయ్య మొదత నవారు "పె చర్చలో పాలొన్నారు. 
ఇల, ర యు ౧ 

బ్రహ్మంగారిని ఈ వేదాంతులు కొన్ని |పశ్నలడిగారు. అందుకు 

సమాధానంగా (బహ్మంగారు మర్మపద్ధతితోగల వచనాలతో అకార 

బ్రహ్మంగారు చెప్పిన ఆ వచనాలను పె వేదాంతులు మరుగువాకా్యలని 

అన్నారు. ఈ ఘట్టంలో నే బ్రహ్మంగారు తాను సమాధి|పవేశం చేయ 

బోయే ముహూర్తాన్ని ఆనంద నందన సంవత్సరాల మధ్య అని [పక 

టించారు. తన రాకడను గురించి విద్యారణ్యుడు, రెట్టడు, శ్రీకృష్ణమా 

చార్యులు నిర్ణయిం చినట్లు చెప్పారు. తరువాత కొంత భవిష్యత 

కథనం జరిగింది. ఈ సందర్భంలో |బహ్మంగారు లంకయొక్క. 

భౌగోళిక స్వరూపాన్ని నిర్ణయించి మన దాక్షిణాల్యులంతా రాక్షసు 

లనబడ్డారని చెప్పారు. ఈ అఆశ్వాసం చివర బీజాక్షరాలతో కూడిన 

ఒక మం|తాన్ని ఒక దండక నాయ వచనాన్ని చెప్పారు. ఈ వచనాన్ని 

పరి సే కలిగే మేలును గురించి చెసె గురుస్తుతితో నిండిన శోకంతో 

వతుర్ణాశ్వాసాన్ని ముగించారు.1 

పంచమాశ్వాసం :-- ఈ అశ్వాసం భవిష్యత్ కథనంతో 

పారంభమైంది. భవిష్యత్తులో ఉద్భ వించబోయే వీరభోగ వసంతరాయల 

ba వీర బహ్మము, హోతులూరి _ కాంజ్ఞానము, (ప్రచు 2 కృష్ణమూర్తి , రంగయ్య 

కందిమల్హాయ "లై, 1974. పు. 19 నుండి 26, 



ర 

(పస్తావన ఈ అశ్యాసంలో అక్యడక్కడా ఉంది. శ్రీరాముని మహీమ 

కొన్నివచనాల్లో వర్ణించబడింది. ఉద్భవించబోయే వీరభోగ వసంత 

రాయల వర్ణన ఇవ్వబడింది, ఆయన సన్యాసీ చేషంలో వస్తాడని 

చెప్పారు. ఈ కాలజ్ఞానం సాం[దసింధు వేదమనీ ఈ [గంథ సారాన్ని 

పానంచే స్తే అమృతపానంతో సమానము ఫల|శుతి చెప్పబడింది. 

ఈ ఆశ్వాసమంతటా ఆయా సందర్భాల్లో శ్రీరంగని మహిమ వర్ణించ 

బడింది. ఈ ఆశ్వాసంలోకూడా తాను ఉత్తరాన ఉద్భవించినట్లు 

చెప్పారు. శ్రీ వీరయోగి అనే పదానికి నిర్వవనం చెప్పారు. బనగాన 

పత్తె చేరి దత్తా తేయులకు శిష్యుడనయ్యానని చెప్పారు. ఈ ఘట్టంలో 

కొన్ని వర్తమాన కాలిక రాజకీయాంశాలను సామాజికాంశాలను 

పవచించారు. భూమిమోద ఉన్న జక (పతీమలో తన రూపాన్ని 

(పక్షి ప్తం చేసినట్టు బంహ్మంగారు చెప్పారు. నృసింహస్వామి నామ 

నిర్వచనం చేసి ఆయన మహిమను వర్ణించారు. జనార్దన శబ్దానికి 

నిర్వచనం చెప్పి ఆయన మహామను వర్ణించారు. సొందం సింధు 

వేదమనే ఈ కాలజ్ఞానం వేయి కల్ప వృక్షాలతో సమానమని చెప్పి 

పంచమాశ్వాసాన్ని ముగొించారు.! 

షష్టాశ్వాసం ఒ ఈ ఆశ్వాసం గురుస్తుతితో డూరంభమైంది, 

ఇదికూడా ఒక లేఖారూపంలోశే ఉంది. రాజకీయ, మత, సామాజిక 

సంబంధులై న భూతఫవిష్యద్వర్హమాన అంశాలు ఇందులో చెప్పబడ్డాయి. 
ఇరికా భవిష్యదుత్సా తాలు వరి ంచబడ్డాయి, ఆశ్యాసం చివర తాను 

వీరభోగ వసంతరాయలుగా అవతరిస్తానని, అప్పుడు నాలుగు పాదాలు 

f. వీర బహ్మము, పోతులూరీ _ కాలజ్ఞానము, 1పచు : కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య 

కందిమళల్హాయ పర, 1974. పు. 27 నుండి 55. 
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ధర్మం తప్పకుండా రాజ్యపరిపాలన చేస్తానని చెప్పారు. చివరకు 

గురుస్తుతితో ఆశ్వాసం ముగించబడింది.1 

nr a రా అల నొ ఉల 

స_్రమాళ్వా స౦:-- ఇద్మివిజయనగర |పాంత పట్టణ 

(బాహ్మణులకు (వాసిన న్. ౪ 1(బాహ్మణులు తన కాలజ్ఞానాన్ని 

విమర్శించవగా ఆ |గంథ విశేషాలు తెలుపుతూ (వాసిన లేఖగా 
ఈ అశ్వాసం కనిపిస్తుంది. కాలజాన ;, గంథం గద్య పద్యాలుగా, 

వచనంగా, వాక్యాలుగా ఉన్నటు చెప్పబడింది. శిలీ వినాఃసం 
రా యె లి 

వివదడించబడింది, [గంథాన్న్ని గురించి ఈ వివరాలు చెబుతూ ఇక%డ 

కొంచెం భవిష్యదుత్సాతాలను చెప్పారు. ఈ చెప్పిన వాక్యార్షం 

గీత్రార్హంతో సమానమని చెప్పడంతో ఈ లేఖ ముగిసింది. 

ఈ ఆశ్వాసంలో నే మరొక్క లేఖకూడా ఉంది. పరమనగర 

వాసుకైన భూసుర బాలకులను ఉర్షుళించి ఈలిఖ రాయబడింది. 

బ్రహ్మంగారు ఆ (బాహ్మణుల గాంమానికి వెళ్లి నపుడు మిన్న కుండి 

తరువాత దూషించగా వారిని హెచ్చరిస్తూ వారికి జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ 

ఈ లేఖ రాయబడినట్టుగా ఉంది, తాను చెప్పిన కాలజ్ఞానాన్ని భ క్షితో 

పూజిస్తూ వీరభోగ వసంతరాయల వ] న ఎదురుచూస్తూ ఈండండని 

ఆశీర్వడించారు. ఈ ఆశ్వాసం చివరలో రెండు శ్లాకాలున్నాయి. 

వీటిలో మొదటిశ్లోకంల్ tyr జన్మం, సమాధి[పచేశ ౦ వర్ణించ 

బడాయి, రెండవ శ్లోకం తుంగభ(దా తీరంలో విరూపాక్షస్వామి 

1. పిర్యబహ్మము, పోతులూరి _ కాలజ్ఞానము, (ప్రచు : కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య 
కందిమల్హాయ పల్ల, 1974. పు. 56 నుండి 62. 

12] 
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సన్నిధిలో వేయబడిన శాసనాంశ సంబంధమైంది. ఇందులో వీరభోగ 

వసంతరాయల అవతరణ నిర్గ యించబడింది, ఇవి అక్షిర పరతత్వ 

శ్లోకాలనీ సాం|దసింధు వేదంనుండి ఇవి ఎ _త్రివాయబడి పంపించ 

బాయని చెప్పారు. అక్షర పరతత్వ లక్షణం తెలియక దూషించేవారు 

నళిస్తారనీ తెలిసికొని ఎవరు తనను భజిస్తారో వారు ఆచం[దస్తాయిగా 

ఉంటారని ఫల|శుతిని చెప్పి ఈ ఆశాగసాన్ని ముగించారు.]. 

అష్టమాళ్వాసం = ఈ అశ్వాసం వీరభోగ వసంతరాయల 

అవతరణ తిధిని నిర్ణయిస్తూ చెప్పిన అంశంతో (పారంభమైంది. 

తరువాత ఈ ఆశ్వాసమంతటా భవిష్యదుత్సా తాలు వర్ష ౦చబడ్రాయి. 

ఈ భూత భవిష్యద్వ రమానాలు మూడు లక్షల ముప్పై ర0డువేల 

1గంథాలుగా రాయబడ్రాయని (గంథమంతా |వాయకూడదు కాబట్టి 

తగుమా|తం (వాయించి పంషిస్తున్నామని |బహ్మంగారు చెవ్చారు, 

ఆశ్వానాంతాన  గురుస్తుతి రూపకమైన వచనన్యాయ ద౦డకం 

చెప్పబడింది, 

నవమాశ్వాసము :- 
సర్వజాని కాలజ్ఞానము ఏ; నవమాశ్వ్యాసంలొ |బహ్మంగారు 

డ్డ 2) 

సర్వజ్ఞుడు కన్నడభాషలొ రచించిన కాల జ్ఞానంలొ ని కొన్ని అంశాలను 

తెలుగులో చెప్పారు. సర్వజ్ఞుడు కన్నడ దేశానికి చెందినవాడు. (బహ్మం 

ననన... 

ls వీర] బహ్మము, పోతులూరి _ కాలజ్ఞానము పదు ః కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య 

కందిమల్దాయ పై, 1974 పు, 68 నుంచి 69, 

ద, పఏీర్శబహ్మము, పోతులూరి _ కాలజ్ఞానము, వచు శ కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య, 

కందిమల్థాయ పల్లె. 1974. పు. 70నుంచి 9, 
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ధక పారిచీనుడు, కలాాణకటకాన్ని బిజ్జలడు పరిపాలించే రజల 

ఆతనిమంతి బసవేశ్వరుడు నిర్మించిన అనబవ మంటపంలో కూర్చొని 

పర్వజుడు ఈ కాలజానాన్ని చెప్పాడు. కలియుగం 2000 సంవత్స 

రాలు మొదలుకొని నాలుగులక్షల ముప్పదిరెండువేల సంవత్సరాల 

మధ్యవచ్చే భవిష్యతును సర్యజుడు వరించాడు. ఇందులో చెన్న 
ఈ దివ ౧. ర్ల (2) 

బసవన్న, మడియాలయ్య, బెంబిచాచయ్య, మాదిగ మారయ్య 

మొదతై న భక్తుల క ముధతయకాలు _పస్తావించబడ్డాయి. 1(బహ్మ౦గా రు 

అవతరించబోయే వరకు జరిగే భవిష్యత్తును సర్వజ్ఞుడు వర్లి చినట్లు 
బ్రహ్మంగారు చెప్పారు. స ర్వ జ్జ ని కాలజ్ఞానంలో చెప్పబడిన 

భవిష్యదంశాలలొ కొన్ని ఈ కింద వివరించబడాయి, 
Ge 

బిజ్ఞలుని తరువాత కల్యాణం పాడై పోతుంది. తరువాత బోయ 
కంపీరుడు పరిపాలిస్తాడు. ఆ తరువాత మేదరివాడు పరిపాలిస్తాడు. 

జాని వంశం వాళ్లు రెండువందల యేండ్లు పరిపాలిస్తారు. తరువాత 

యవనులు పాలిస్తారు. వారి తరువాత భోగంస్రీ, పరిపాలిస్తుంది. 
తరువాత పౌఢ దెవరాయలు పరిపాలిస్తాడు. అని చెప్పాడు. అటుమై 
విజయనగర వైభవాన్ని వర్ణి ౦చాడు. విద్యారణ్యుడు కట్టిన పట్టణం 

కనుక విద్యానగరంగా పిలువబఉిందని చెప్పాడు. రాయ సంతతిలో 

కుమారరాముడ నేవాడు పుట్టి విష్ట్వంశగా భావింపబడతాడనీ వాని 

తరువాత (కిష్ణరాయలు, చెన్నరాయలు, ముకుందరాయలు మున్నగు 

వారు పరిపాలిస్తారనీ విజయనగరరాజుణ వృత్తాంతాన్ని చెప్పాడు. 

తరువాత భవిష్యత్తులో జరుగబోయే కొన్ని రాజకీయ, సాంఘిక, 
మతు పరిణామాలను తెలిపాడు. తురకలు విజయనగరాన్ని ఆ|క 

మిస్తారనీ అప్పుడుపు కే ఉత్చా తాలను వర్ణించాడు. కలియుగం "౪౭౯౪ 

సంవత్సరాల మొదట సరస్వతీ నదీతీరంలో విశ్వకర్మ జాతంలో ఒక 
పుణ్యుడు జన్మిస్తాడని చెప్పాడు. అప్పుడు జరుగబోయే ఉత్చాతాలను 
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వరించి చెప్పాడు. వీరభోగ వసంతరాయలు ఉద్భ వించి పరిపాలిస్తాడని 
౯9 

చెప్పాడు. అశ్వాసం చివర ఈ కాలజ్ఞానం విన్నందువలన దినిని 

నమ్మినందువలన లాభం కలుగుతుందని ఫల[శుతి చెప్పబడింది. 

దళ మాళ్వాసం తు కాలజ్ఞానంలోని దశమాశ్వాసం వీరధర్మజు 

లయ్యవార్లు కుమారునిచెత _వాయించబడిందిగా చెప్పబడింది. ఆశ్యాస 

ప్రారంభంలో వీరధర్మ జులయ్య వారు (అంకే |బహ్మంగారే సమస్త 

[పపంచంలో నిండివున్నవారుగ్యా నిత్యకర్మిష్టులుగా, తం|తజ్ఞానులుగా 

విశ్వ పతిష్టూపనా చార్యులుగా, దశావతార మూర్తులుగా, తపోనిజ్హా 

గరిష్టులుగా వర్శించబడ్డారు. ఇందులో (బహ్మంగారు తమ పుట్టుకను 

గురించి చెప్పారు. అక్నరి గురాలు తుంగభ।|దనీళ్లు తాగిన తరువాత 

తాను ఉద్భవించినట్లు చెప్పారు. తరువాత _పథమాశ్వాసంలో చెప్పి 
నట్టు తన పూర్వజన్మల వృత్తాంతాలను చెప్పారు. బనగానపఆలో 

C౧ ద టా 

ఉండి సాం దసింధువనే "వేదాలు అరవై ఆరులక్షల తొంబై మూడువేల 

[గంథం (ప్రమాదీచనామ సంవత్సరం మొదలుకొని మూడుసంవత్సరాల 

తొమ్మిదినెలలు (వాయించినట్టు చెప్పారు. కలియుగాంతాన కలవ 

తారం కలుగుతుందని వివరించారు. తన అవతార మహిమ |శుతి 

స్మృతి పురాణోతిహా సాల్లో పూర్యమునులు అనతిచ్చారని, వ్యాసుడు 

శాంతిపర్వంలో న్కు విద్యారణ్యుడు విజయర్హ క్షగంథంలోను, శంకరుడు 

శృంగేరీ కీశంలోని శాసనాలోను, కృషమాచార్యులు చాతుగ్గ క్ష గా స్ట ఫీ ధా 
సంకీ ర్థనల్లోను, తనరాకడను నిర్ణయించారని చెప్పారు. అటు తరువాత 

| వీర్య బహ్మము,. పోతులూరి = కాలజ్ఞానము, (ప్రచు క కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య 

కందిమళ్టాయ వై, 1974. పు. 74 నుండి 92, 
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భవిష్యదుత్సా తాలు వర్ణించబడ్డాయి. ఇంతటితో ఈ ఆశ్వాసం ముగించ 

బడింది. 

ఏకాదశాశ్వాస౦:; ఈ ఆశ్వాసం (పత్యేకంగా వీర 

ధర్మజ చర్మితగా పేర్కొనబడింది. ఈ చర్మిత నాలుగు చిన్న చిన్న 

అధ్యాయాలుగా విభజింపబడింది, ఆ నాలుగధ్యాయాలలో ఉన్న 

విషయాలు విడివిడిగా ఈ|క్రింద (పదర్శించబడుతున్నాయి. 

(వథమాధ్యాయం :- ఇందులో వీరభోగ వసంతరాయలు 

ఉద్భ వించడానికి ముందు హేతువులు వర్ణించబడ్డాయి. కలియుగం 

4948 సంవత్సరాలు గడచిన మీదట ప్లవంగ నామ సంవత్సరంలో 

సూర్యబింబం కంకణా కారంగా కనిపిస్తుంది. ఈ సంవత్సరంలో రెండు 

సూర్య [గ్రహణాలు మూడు చంద [గహణాలు, మొత్తం ఐదు 

(గ్రహణాలు కృష్ణానదికి దక్షణభాగంలో కనిపిస్తాయి. కృష్ణ వేణికి 

ఉ త్తరభాగంలో ఒక సూర్య[గహణం దృుశ్యాదృ శ్యంగా కనిపిస్తుంది. 

తక్కిన నాలుగు బాగా కనిపించవచ్చు. పగలు నక్ష తాలు కనిపిస్తాయి. 

అప్పుడు సూర్యునినడుమ చం|దుడు (పవేశించి ఉంటాడు. సూర్య 

బింబం ముక్కాణిబింబంగా కనిపిస్తుంది. ఈ [గహణాలలో ఒక సూర్య 

గహణం వలయాకృతిగా కనిపిస్తుంది. అమావాస్య రోజున చందు 

డుదయించడమంకే ఇదే. అప్పుడు వువ్వులవాన కురుస్తుంది. ఇదే 

వీరభోగ వసంతరాయలు జన్మించడానికి హేతువు, అని చెప్పడంతో 

[పథమాధ్యాయం ముగిసింది. 

ls వీర బహ్మము, పోతులూరి . కాలజ్రానము, ప్రచు కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య, జః జా ఫీ 

కందిమల్హా యపల్దె, 1974. పు 998 నుండి 99. 
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ద్వితీయా దసర. 158 అధ్యాయం గురుచారం ఆనీ 

పెర్కొనబడింది. ప్త వంగ సంవత్సరం మొదలుకొని ఎనిమిది సంవత్స 

రాలకు వృషభరాశి మొదలు పదిరాసుల దాకా బృహస్పతి 

రాశితయాలుగా సంచరిస్తాడు. బృహసృతిరాళశ్తి సంవత్సరానికి మూడు 

రాశులు తొక్కి నడుస్తుంది. కర్కాటకం మొదలుకొని ఒకరాశిలో 

సంవత్సరం |పకారం మూడురాశులు మూడుసంవత్సరా లుంటాయి. 

తక్కిన సంవత్సరాలు అతిచారంగా నడుస్తుంది, అందువల్ల రాజులకు 

భయం కలుగుతుంది. అని చెప్పడంతో ద్వితీయాధ్యాయం ముగిసింది. 

తృతీయాధ్యాయం :. ఈ అధ్యాయం శనిచారమని పేర్గొన 
బడింది. 

“కింకా బే _పవి“షే తు మొన రాళిం శనె శ్చలరే 
యి లు యం 

మ్మ సాధారణాబ్దానే (గాం (పమాదిచ వత్సరే 
రాక్షసే యుగ్మ రాశిం స్యాత్ |పవేశో భాస్కరాత్మజా 

ఛాయా సూనుం (ప్రచేశం స్యాత్ పింగళాబ్దేతు కర్క కే” 

(కాల, పు, 108) 

కీలకనామ సంవత్సరంలో శని మానరాళి లోనికి, సాధారణనామ 
సంవత్సరంలో మేషరాశి లోనిక్కి (ప్రమాదీచ వత్సరంలో కర్కటరాళి 
లోనికి (ప్రవేశిస్తాడు. అని చెప్పడంతో త్యతీయాధ్యాయం ముగిసింది. 

చతుర్ధా ధ్యాయ6 ఫా ఈ అధ్యాయంలో భవిష్యత్తు ఇలా 

చిప్ప బడీంది. కన్యారాళికి బృహస్పతి వచ్చేటప్పటికి వీరధర్మ జులు 
వస్తారు. బృహస్బృతి తులారాశిలో (వవేళి స్తే ధూమకేతువు ఉద్భ 
విస్తుంది. వృళ్చికరాళి లోనికి (పవేళిస్తే అధికవృష్టితో ఫలవృద్ధి 
అవుతుంది. ధనుస్సులోనికి (పవేశి స్టే వీరధర్శ్మ జులు పుణ్యులను 
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రక్షిస్తారు. _ దుష్టులను నిగహిస్తారు. మకరరాళిలోనికి |పవేళి స్తే 
వీరధర్మజులు సకలపరా కమం కలిగిన సై న్యంతో పినాకిని తీరానికి 

వచ్చి శ్రీశైలానికి వస్తారు. కుంభరాశి లోనికి పవేళి స్టే భూమికి 
శుభం కలుగుతుంది. మోనరాశళి లోనికి బృహస్పతి |వవేశిస్తే కిర్తి 

వంతుతైన రామధర్మజుల వారికి పట్టాభి షకం జరుగుతుంది. మోనరాళి 

లోనికి శని పవేళిచ్తే మ్రేచ్చులు నశిస్తారు. మేషరాశి లొనికి పవేళి స్తే 
జగత్తుకు సౌఖ్యం కలుగుతుంది. వృషభరాశి లొనికి శని |పవేళి స్తే 

ఈశాన్యమూలన విషగ=లిప్తుట్ట విపరీత నరులను యమలోకానికి తీసుకొని 

వెళుతుంది. శనై శ్వమడు మిధునరాళశికి పవేశింపగానే భూభారం 

నాశనమవుతుంది. అనంద రాక్షస సంవత్సరాల మధ్య లోకంలో 

కలియుగధర్మం నశిస్తుంది. ఆనంద సంవత్సరం పుట్టగానే యమ 

దూతలు నాట్యమాడుతాగు. భేతాళ పంవులచేత పజలు నాశన 

మవుతారు. అనే విషయాలు వీరధర్మజచరి[త అనే చతుర్ణాధ్యాయంలో 

చెప్పబడాయి.! 
య 

fm 

ద్వాదశాళశ్వాసం .. ఈ అశ్వాసం “శ్రీ వీరప్పయ్యగారి కాల 

జ్ఞానం” అనే శీర్షికతో [పారంభమైంది. ఈ కాలజ్ఞానంలో కలియుగం 

4908 ఏండ్రమిదట కలిగే భవిష్యద౦ శాలు చెప్పబడ్డాయి. 

ఆశ్వాసాంతాన వీరభోగ వసంతరాయలుగా తాను అవతరిసాననే 

అంశాన్ని |బహ్మంగారు చెప్పారు. ఇంతటితో ఈ ద్వాదశాశ్వాసం 

ముగిసింది. 

1 వీర] బహ్మము, పోతులూరి  కొలజానం, [ప్రచు ; కుషమూరి, రంగయ్య, 
ఇ అల అజాన్ 

క ందిమల్దాయపల్లె 1974. పు, 108, 104. 

2 ఏరబహ్మము, పోతులూరి = కాలజ్ఞానం, (చుచు ః కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య 

కందిమల్లాయపల్లె, ౪974, పు. 105 నుండి 110. 
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ద్వి పద కాలజ్డా వాం 

తెలుగు సాహిత్యంలో కావ్యరచనకు ద్విపదఛందాన్ని ఉవ 

యోగించిన మొదటికి పాల్కురికి సోమనాథుడు. తరువాత ఎందరో 

కవులు ఆయనమార్షంలో నడిచారు దేళి సం పదాయజ్ఞాలైన కవులు 

కావ్యం సర్వజన సుబోధంగా ఉండాలని భావించారు. అందుకే సరస 

1పసన్నమైన తెనుగు నుడికారంతో జానుగు తెనుగులో గానయోగ్యమైన 

ద్విపదలో కావ్యరచన చెశారు. ఈ ఆశయంతోనే ఈ మాగ్గంలొ నే 

నడిచి |బహ్మంగారు ద్విపద ఛందాన్ని స్వీకరించారు. [పజా 

బాహుళ్యానికి అందుబాటులో ఉండేలా సులభ్యగాహ్యమైన ద్విపదలో 

కాలజ్ఞానాన్ని చెప్పారు. మతం సామాన్య పజల్లో వ్యాపించాలనే 

ఉద్దేశంతో కూర్చబడే సారస్వతం పౌగిఢకావ్య కళాసృష్టికంకు _పజా 

దరణ పాతం కావాలన్న దృుక్విథమే అధికంగా కలిగి ఉంటుంది 

ఈ దృష్టితో నే (బ్రహ్మంగారు ఈ ఛందస్సును స్వీకరించారు. 

[బహ్మంగారి కాలజ్ఞాన [(గంథంలో ద్విపద కాలజ్ఞానం రెండు 

భాగాలుగా ఉంది. మొదటిభాగం 114వ పుటనుండి 182వ పుటవరకు 

ఉంది. రెండవభాగం 18వ పుటనుండి 14వ పుటవరకు ఉంది. 

ద్విపద కాలజ్ఞాన సారాంశం ఈ॥కింద ఇవ్వబడింది. 

కపిలమహర్షి వచ్చి హోమం చేశాడు. పెడబొబ్బలు పెడుతూ 

భీమ దేశంలో సంచరీంచడానికి ఒక నిశాచరుని పుట్టించాడు. మనుష్యు 

లను భక్షించమని వాళ్ణీ పంపాడు, వాడు భ్యాదపద మాసంలో 

పడమటికి రౌ[ద౦తో వచ్చాడు, [పజలంతా భయపడ్డారు. వరుణుని 

దగ్గరకు వచ్చారు. వరుణుడు హోమంబేశాడు. హోమగుండం నుండి 

ముప్పృదిరెండు మోముల శకి పుట్టింది. దేవతావిభుడు మానవులను 

భక్షింపుమని పంపాడు. ఆశక్తి పటురౌ(దలీలగా మేటిజీవులను బట్టి 
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మింశిలని ఊహించగా యుగాంతమె తోచింది, అప్పుడు వరుణ 

చవ 

చేవునితో వసుధేశుడు “నీవు లింగాల కొండకు పోయి ఖై రవునితొ ఈః 

విషయమంతా చెన్సి ఆదానవిని పళ్చిమదిశకు పంపి స్వామిపనులు 

నెర వేర్చునట్లు ఆజ్ఞ్జాపంపజెయుము. కాదంటివా నిన్ను సంహ 

రించెదను.” అనగా ఆ ఉగవాక్యాలకు వరుణ దేవుడు భయపడి “మీరు 

సెలవిచ్చినట్లు చేస్తానిని అన్నాడు. అంకాళశ క్షిని కురు ఏర్పాట్లు 

చేశాడు, ఆశ క్షి బయలుదేరింది. అప్పుడు మహాకల్యాంత మయింది. 

అప్పుడు మానవులు పడి ఏడ్చారు. (భమ చెందారు. నెలమై 

బడి దుమ్ము గరచారు, బెదరి పోయారు. తబ్బిబ్బు మాళుల 

వారయ్యాారు. పిచ్చిగా మాట్లాడారు. కొందరు పలవించారు. 

కొందరు మరణించారు. గుండె పగిలి కొందరు కూలిపోయారు. 

కొందరు “పెదవులు తడుపుకొన్నారు. కొందరు భ క్షజనుల మందిరా 

లకు శరణార్జులుగా వచ్చారు. పపంచమంతా ఫీతిల్లింది. [పజలంతా 

తహతహాలాడుతూ ోవడి నారాయణుడు? ఏడి రక్షకుడు? ఏడి 

రాజో తముడు? ఏడి సుమంతుడు? ఏడి సం|కందనుడు? ఏడి గురుడు? 

శివుడేడి? మనమొరలు విని సంరక్షించడానికి ఎక్కడ ఉన్నారు? మన 

కెవ్వరు దిక్కు? రామధర్మజులకు మనపై కరుణ లేకపోయింది, వరుణ 

దేవుడు మనకిచ్చిన అభయం ఏమయింది? చచ్చిన తరువాత సుఖా 

లెందుకు? కుశలవ క్మూపాలకుడు మహాత్ముడు మనను పరిపాలిస్తూ 

డనుకొన్నాము. ఆశలన్నీ అడియాసలయాాయి. సురపతి మనను 

దయ చూడలేదు. మన యువరాజు మనను మరచిపోయాడు. మన 

ధర్మజుని దయాహృదయం ఏమయింది? కారణం ఏవిధంగా అవు 

తుందో?” అని భ క్షవరులు భయపడి చింతించారు, అప్పుడు “భక్తుల 

18] 
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పములు వినరావా? శకి ఉప|దవంవల్ల ప్రజలు యు కితప్పి 

నన్నారు. మన సువపతి అశ్వనితొకూడి సకల కార్యాలను మరచి 

కూడు. చండార్చి, శమనుడు సతులతో కూడుకొని పౌరుష మతిశ 
యించి వున్నారు. అప్పడాల రీతిగా ఆరగించడానికి పయత్నించు. 

వరుణ దేవుడు, వాయుదేవుడు, కుబేరుడు, వామదేవుడు న్యాయం తప్పి 

న్నారు.” అని రామధర్మజుడు చెప్పగా విని నృపాలుడు గడగడ 

కపిలముసిం। దుజి అడుగగా అతడు కరుణించి రాజును తన 

కొగిట వెళతాడు సురపనితో భక్తులను రక్షించే పయత్నం చేయమని 

చెబునానన్నా డు. “వరుణ దేవుణ్ణి పశ్చిమానికి సేనాధిపతిని దక్ష ణానికి 

దిశకు వాయుదేవుని ఉత్తరదిశకు పంపించు. మధ్య 

నీవు నేను కపిలుడు అందరం వెళ్లాలి” అని రాజేం|దుడు 

చెప్పాడు. కనకాంబరాలు ఘనమైన రథం ఇప్పించాడు. అవి 

తీసుకొని రామధర్శ్మ జూడు కృపారసంతో వెళ్తాడు. 

అప్పుడు ఉ త్తరదిశన ఆపదలు కలిగాయి. మూడు నక్ష తాలు 

పుట్టాయి. అప్పుడు ఉత్తరాన గోదావరి వరకున్న భువిలో విపరీత 

వృత్తులు పుట్టాయి. ఒకొక్క తిధిల ఉగరాక్షసులు ఒకొక్క 

కోటిమంది నించారు. అన్యోన్య కలహాలతో (కూరస్వభావుకై కూలి 

హోయాదు. విషబాయులవా విషయవాంఛలవల్డ అసంఖ్యాకంగా 

మరణించారు. అప్పుడు మాధవుడు బడబాగ్ని దగ్గరకు వెళ్లి “ఇది 

సమతురత నోసి వెళ్ళు. అని అన్నాడు. అంతట బడబాగ్ని బొబ్బలు 

పెబింది. పావకజ్యాలలు దశదిశలా వ్యాపించాయి, భయంకరమెన 

కోరలతో భయంకరమైన మోతలు భూమిఅంతటా నిండాయి. శత 

యోజన విస్తారంగల జూలును విదలించి దిగ్గన లేచి గర్జించి “లోకై క్ర 

రక్షకుడా! ఇప్పుడు ఏమిటి మార్గం?” అని అడుగగా ఆదిడేవుడిలా 
ns "శ ॥ ళల జయ 3 సడ అలో అతల షు” అన్నాడు రాప్రస గణాలను పట్టణాల్లో పత్తెల్లో వున్న సంకరజాతు 



ల్ 

యం అను" పణాషుజగు ల కాలో తన్న. 'సకలతకాచ జ 
లొ 

చండించి ఖండించి తలలు న3ఏకి గుండెలు పగలగొట్ట్ గూడు మూడి 
లూ 

ఖ్ ఈఆఈఆ౯ లా లో దా 5 చెండాడు.” ఇలా ఆశ కి చె వుండరికాక్షుడు “బలపడి జివులను 
అవే 

క 3 ఇ స క ని { ౧ రా శక లు అభం బలు ప్పుడు ఆలోచనలక ధర భక్తుల్హా' ప. భవ స్తే 

నా కుమారుడు నీతులు ఖండిసాడు. కనుక రాజునుచూసి ఆజ్ఞ పొంది 
ay 

Mae కం వెళ్లు, రాజుకు యువరాజుకు మావిషయం తెలియజై పు. 

లి శాఖమాసం వెళ్లకముందే అష్టమం|క్రులను హరా ఈలా న. Pol 

రాక్షసుల ఇ విరిచి భక్షించు. _ఏజూతెవారై నా ఎక్కడి 

వారైనా ఎవరై నా భక్తులనువదలి పెట్టు భక్తులుకాని పలుకాకి జనాన్ని 

(బ్రతుకనీయవద్దు. వెంటనే కాంచీపురందాకా వెళ్లు. ” అంటూ భువన 

రక్షకుడైన విష్ణువు తుమ్మరపుర వీరదుర్దితో “నివు సేనతో బయలుదేరి 

దిగంబరివై కాశీపట్టణందాకా వెళ్లు. మ భూములన్నీ వెదకి 

సము[దాలవరకు ఉన్న భూమిపై జీవులన్నింటినీ గడియకు పదికోట్ల 

చొప్పున భక్షించు. ఆలస్యం చేయరాదు. నెల్లూరును భేదించాలి. 

శ్రీరంగపట్నంనుండి బందరుదాక వున్న కుటిలులను ఖండించి కొండల 

పొడవున మొండేలను తోళ్లను వేయాలి.” అని అన్నాడు. 

అప్పటికి సంవత్సరం గడిచిపోయింది. వైకుంఠుడు తన వర 

కుమారునితో ఇలా అన్నాడు. “మనం పలువిధాల శంకింపరాదు. 

జయం చేకూరింది. 'కేశవస్వామితో విషయాలన్నీ చెప్పు. నీ (వియ 

భార్యలతో భాసించవలసినది యువరాజును మెప్పించి దత్తా తేయ 

మునిదగ్గరకు వెళ్లి కపిల మహామునిని చూసి విశ్వామితబుషితొ 

ప్రదికనేట్టబుషులతో కలిసి జకహోమం చేస్తే హోమగుండంలో కామేశ్వరి 

అనే ఒకశ.క్తి ఉద్భవిస్తుంది. , "సళళ ఆర్భాటంచేస్తూ భేతాళ సమితితో 

ఈదయిస్తుంది, పిలునిదగ్గర శలవు తీసుకొని ఒకరాతి అతు గంగా 
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ఘోటకపర్వతాలదాగా వెళ్ళి ఖలుల నందరినీ భక్షిస్తుంది. భక్తగణాలు 

బాధపడతారు. బలభ్మ్యదుడనే వాళి బాడబవురికి పంపించు. మువ్వర 

సేనుడనే వాళ్ళి లంకకు పంపించు. కుల్చుడు అనే రాక్షసుడు పదికోట్ల 

భటులతోవచ్చి క్రోధంతో అగ్నికణాలు రా లేటట్లు కదనరంగంలో 

సేనాధిపతివైవు చూసి సైన్యాన్ని నడిపించి డదైత్యుల నందరిని 

సంహరిస్తాడు. 

అషాఢమాసం రాగానే భూ మి పై బహుజీవకోటికి బాధ 

మెండయింది. పిడుగుల వర్షం రురిసింది. రాజులు కడు మూరు 

అన్యోన్యం కలపహించుకొని కదనరంగంలో కూలిపోయారు. భూమిపె 

నెత్తురువర్షం కురిసింది. వావివరుసలు తప్పిపోయాయి. భక్తులను 

ఇ లిపించి *జలజలోచనుని కడకు వెళ్లాలి ఇక ఆలస్యం చేయకూడదు, 

రేపే శుభముహూర్తం బయలుదేరండి,” అని అన్నాడు. అప్పుడు 

రాజు వై శాఖంలో సైన్యంతో గారిదగ్గరకు వెళ్లాడు. దండ|పణామాలు 

చేశాడు. భక్తితో సన్నుతించాడు. అప్పుడు వనజలోచనుడు మను, 

మయ, త్వష్ట, శిల్పి, దై వజ్జులు చేరి సేవింపగా, మునివరులు, 

విబుధులుు చతురంగబలాలు వెంట నడువగా మంగళతూర్యాలు 

మోయగా కదలి, అక్కడక్కడ భక్తులుసెవింపగా వారిని శీఘంగా 

కరుణించి, దినకర శతకోటి దేదీప్యమానమైన గుజ్తాన్ని ఎక్కి, ఖడ్గం 

ధరించి బయలుదేరాడు. అలా వీరధర్మజుడు వేంచేసేటప్పుడు శౌరి 

కుమారుడు ఆయన సన్నిధికి చేరాడు. ముత్యాలగొడుగు పట్టాడు. 

యువరాజు చామరం వీచాడు. దేవేందుడు సురటి పట్టుకొని 

నడిచాడు. అనలుడు పాదుకల నందించాడు. దినకర సుతుడు 

దివ్యమైన వస్త్రాలు తెచ్చాడు. నైబుతి పాదుకలు పట్టుకొని నడిచాడు. 

అనిలుడు పార్మ్యాన నడిచి స్తుతించాడు. అసమానమైన భ క్రితో 

వరుణుడు నడువగా  పవనుడు సేవించాడు. కుబేరుడు చండ 
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కోదండాన్ని ధరించి ముందు నడిచాడు. ఘనమైన గదాదం డాన్ని 
ధరించి ఈశానుడు వెంట నడిచాడు, భ క్షగణం వెనకా ముందూ 

నడిచారు. కపిలాది మహర్షులు "వేదాలు పరించారు. మనుమయాదులు 

కాలమర్మాన్ని లెక్కిస్తున్నారు. _(బహ్మ దేవుడు బహుశాస్త్ర పద్ధతులను 

స్మరించాడు. సేనాధిపతి నెమలిపై వచ్చాడు. విద్యాధరులు ఇంపుగా 

సంగీతం పాడారు. అరుంధతి మున్నగు ముత్తయిదువులు మంగళ 
గీతాలు పాడారు. వంది బృందాలు కైవారం చేశారు. స్వామి 
వస్తున్నాడు హెచ్చరిక అని వెండిబెత్తాలవారు నడిచారు. రాజ 

కుమారులు వృషసేనుడు, సాందీపుడు, చిత్రాంగదుడు, బలభ|దుడు 
మొదకతై నవారు ఆయుధాలు ధరించి వెంటనడి చారు. పర్జన్యుడు, 

కార్రికేయుడు సులభుడు రంభుడు, సోమశేఖరుడు, పదునాలుగు వేల 

సెన్యంతో వెంట నడువగా మాధవుడు మహనంది చేరాడు. సాధుజన 

రక్షణోత్సాహి అయ్యాడు. సిరిదేవి శిఖరాన్ని ఎక్కి హరి వచ్చాడని 

అతివలందరూ కొలిచారు. నమస్కరించి విందుచేశారు. గోవిందుడు 

అప్పుడు కందర్ప వై రిని కరుణతో మన్నించాడు. కరవాలంతో శక్తిని 

ఖండించాడు. వాద బేదులను తుంచాడు,.  షణ్మతాల వారిని 

రావించాడు, వారిని విచారించాడు. కొందరిని లోబరచుకొన్నాడు. 

కొందరిని కొట్టాడు. కొందరిని దూషించాడు. చిందరవందర చేశాడు. 

చివరకు అందరిని తనభక్తులుగా మార్చాడు. నడిర్యాతికి నందేల 

వచ్చాడు. దైత్యుల తాళ్ళు తెంచాడు. శిరువెళ్ల కానాల న్ మల 

వారందరిని భక్తులను చేశాడు. అహోబిళానికి వెళ్ళి నరసింహస్వామిని 

చూశాడు. కర్ణపాలానికి వెళ్ళి మయుని పూజలు చేయించాడు. అక్కడ 

మూడురోజులున్నాడు. కపిల మునిని రప్పించాడు, కలహచూత 

పురానికి వెళ్లాడు. చెండిచెర్హను చేరాడు, అక్కడి _ఛక్తులను 

మన్నించాడు. ఘనడించి, సరింబాక నగరాల్లో ఊత రంచకుచుకు 
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రక్షించాడు. కృష్ణానదిని చూశాడు. _నెమిలిగూ డానికి, భూసుర 

నగరానికి వెళ్లాడు. అక్కడినుంచి కపిలమహర్షి స్థానానికి వెల్లి 

వి|శాంతి తీసుకొన్నాడు. మరునాడు పూ నికి వెల్లి అక్కడినుండి 

పుష్పగిరి చేరాడు. అంతట శ్రీరమాఢీశుడు కార్యకారణ సంకల్పం 

ఊహాంచి సకల దికృతులు, సన్నుని శ్వరులు, సకలబక్తులు సందడితో 

సేవించగా మనుమయ త్వష్టాది మం|తిపుంగపుల అనుమతితో భావి 

కార్యాన్ని ఊహించాడు. తన కుమారునకు నూటొక్క భావ 

లక్షణాలను తెలిపాడు. |శావణ శుద్ధ షష్ట భృగువారం మంగళస్తానం 

చేసి దీక్ష వహించడానికి మంచిరోజని మయుడు చెప్పాడు. పంచమి 

నాడు అఖిల దికృుతు* భార్యలతో (పకటిత భూషణాలతో సకల 

వ భవాలతో బయలుదేరాలి, రప్పించమన్నాడు. అప్పుడు రాజ 

నందనుడు ఆ సుమంతావనీ నాధుజ్జి చూసి “మన పరోక్షుడు ఘనుడు 

కార్యఘటన చేయగల సమర్గుడు. భుజబలం కలవాడు. తేజస్సు 

కలవాడు. కపిల మహాముని కరుణ గొన్న వివేకి. వాని మహత్తు 

నీకు తెలియదు. విష్ణుదేవునకు నాకు తెలుస్కు వినిపిస్తాను. విన 

వలసింది. వాడు పూర్వం తన తపస్సుతో ముగ్గురు మూర్తులను 

మెప్పించాడు. దివ్య వరాలు సంపాదించాడు. సకల దేవతలను 

సమయోచితంగా సాధించగలడు. మిక్కిలి భక్తితో ఆకాశగంగలో 

మునిగి స్నానక్ళత్యాలు ముగించి బంగారు కొండపైకక్కి నిశ్చల 

చి త్తంతో హరినిగురించి తపస్సుచేశాడు,. ముల్లోకాలు గడగడలా డాయి. 

దేవతలు భీతిల్లారు, విష్ణువుతో చెప్పారు. విష్ణువు |పత్యక్షమై ఏమివరం 
కావాలో కోరుకొమన్నాడు. అకలంకపతి నయే్యవరం ఇమ్మని 

అడిగాడు. విష్ణువు పరిపూర్ణ కృపతో వరమిచ్చాడు. అందుచేత 
ఇప్పుడితడు భూమిమోద అవతరించాడు. మాతలి సీతాదేవి 
ఈ విషయాలన్నీ చెప్పింది. అందుచేత ఇతని విషయం తెలిసింది. 

ఇతక్ఞి మానవమాతుండుగా నిర్ణయించవద్లు. వీడు స్వామికార్యాన్ని 



ఈ మాటలు విని సుమంతుడు రాజుకు నమస్కరించాడు. పరొక్షుణై 

బహి బ్ర రురు ఆకా సుల నా చుుసల ను కూరను 
యా అలానే భారా 

నెరవర్చు. అని ఆసుకొనివచ్చి రాజుముందు నిలిపాడు. అప్పుడు 

కుశుడు సంతొకించి బంగారు పచ్చల పాలకి బంగారు భూషణాలు 

ఇచ్చి “*అనఘావ్యా! చెన్నమాంబ మొదలైన వనితలతో నీవు శీ|ఘంగా 

రావలనీనడె, వెళు అ= అనగా ఇంటికి వెళాడు. తన అతివలకు 
కలి, C౧ 

అవిషయమం;ా? చెవిళ 3. అప్పుడు యువరాజు తాపసులను, 

క కులను రప్పించాడు. పెద్దలను పిలిచాడు. పపకోట దేవతా 
ది య 

భటులను పిలిపించాడు. ఆలస్యమైతే దండిస్తానని పరోక్షుడు |బహ్మతో 

అన్నాడు. నీ పు|త పాత బంధు జనాలతో భార్యతోరమ్మని గద్దించి 

పిలిచాడు. అప్పుడు ఆఖిలలోక సంఘాలు పదపదండని కదిలాయి. 
ఎన్నాళ్లకు మాకిహము పరము కలిగాయని సంతోషించారు. అంతా 

కలిని కపిలముని దగ్గరకు వెళ్లారు. అతడు శతయోజన వినారమైన 

హోమగుండం వెలిగించాడు. అగ్ని చిటచిటార్భటులతో [బహ్మాండం 

పగిలేటట్లుగా కౌ రడ లు కంపించేటట్లుగా భూనబోంతరాలమధ్య 

వ్యాపించింది. సత్యలో కాన్ని దాటి వెళ్లి ౦ది. నాలుకలు కోసి మంటలు 

నిఖిల లోకాళ్లో వ్యాపించాయి. 
య 

అంతట గోవిందుడు ఖడ్గం ధరించి గుత్తాన్ని ఎక్కి బయలుదేరి 

భ క్షజనులు జయజయధ్వనులు చేస్తుండగా తన కుమారులతో “మంగళ 

స్నానాలు చేయాలి, తపస్సు చేయాలి.” అని ఆనగా నమస్కరిస్తూ 

ఇం|దుడు, .అగ్ని, యముడు, నైబుతిి వరుణుడు, కు బేరుడు, 

ఈశానుడు, వారిపత్నుల్కు స్నేహితులు, మంతులు, సేనాధిపతులు 

వచ్చారు. అనలుడు |బహ్మాండమంటి మండుతున్నాడు. యువరాజైన 
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కుశుణ్ణి చూసి వీడు హరికుమారుడు అలవిగోని వాడనుకొని అగ్నిచల్ల 

బడింది. మంటలలో [పవేళించిన పూరికి నీళ్ళలో ఈదినట్టు ఉంది, 

కొంతసేపు వారా అగ్ని మధ్య గడిపారు. అప్పుడక్కడికి విష్ణువు వచ్చి 

తన కుమారుణ్ణి ఆలింగనం చేసుకొన్నాడు. శీలవంతులై న సుమంతాది 

భక్తులను కటాక్షిం'చాడు, సపరివారంగా వెళ్లాడు. 

పై విషయాలతో బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానంలో ఉన్న ద్విపద 

కాలజ్ఞానంలోని మొదటిభాగం పూర్తయింది. ఇక ద్విపద కాలజ్ఞానం 

రెండవ భాగంలోని అంశాలిలా ఉన్నాయి, 

వైకుంఠం వీడి కమలనాభుడు వీరధర్మజ నామంతో కలా్య్యవ 

తారుడుగా కదలివస్తాడు. ముల్లోకాలు ఆనందిస్తాయి. పదునెనిమిదికోట్ర 

మంది భటులు వెంటనడు స్తారు. ముప్పుదిమూడు కోట్ల మంది పద్మినీ 

(స్రీలు పాటలు పాడుతారు, ముత్యాల గొడుగులు పట్టగా వీరగురుడు 

తరలివస్తాడు. సత్వాత్ములు ఆయన్ను చూసి తొ|టుపడుతారు, 

భీకరంగా బేరి కేయిస్తారు. భ క్ర్షవత్సలుడు భానునందికి వసాడు. 

జగత్తును పాలిస్తాడు, కృతయుగథర్మాన్ని స్తాపిస్తాడు. అని చెప్పడంతో 

ద్వితీయభాగంగాఉన్న డ్విపద ముగిసింది. 

[బ్రహ్మంగారి ద్విపద రచనలో ఉత్తమవురుషలో చేష్ప వలసింది 
(పథమపురుషలో చెప్పారు. ఈ రచనలో అంతటా శ్రీమన్నారాయ 
ణుడ్కు మనుమయాది పంచ్వబహ్మ్మలు చేవేందాది దేవతలు, కపిలాడి 
మహర్షులు దర్శనమిస్తారు. కానీ ఈ ఘట్టంలొ చెప్పబడిన “మహా 
నంద్కి నం జేల (కాల. పు, 124) “శిరువెళ్ళ, కానాల, అహోబిలం, 
కర్ణపాలెల, కలహచూతపురం” (కాల. వు. 1శిక మొదకైన (గ్రామ 
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నామాలనుబట్టి రామధర్మ జుడు, పుండరీకాక్షుడు, శౌరి, (శ్రీరమాధిశుడు, 

గోవిందుడు, కమలనాభుడు మొదతె న విష్ణుసంబంధథ నామాలు (పయో 

గించడాన్ని బట్టి ఆ అవతరించబోయే కలా్య౪వతారుడు [బహ్మ్మంగారేనని 

స్ప ప మవుతుంది, 

కాలజ్ఞాన నౌజన్య ప[ళత కలు: 

కాలజ్ఞాన [గంథంలో ద్విపద కాలజ్ఞానం తరువాత రెండు కొల 

జ్ఞాన సౌజన్య పృతికలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఒకటి బ్రహ్మంగారి 

సంసారగృ హం౦లో పుట్టమోద పీఠంలో పరీధావి సంవత్సరం, అంకే 

(కీ॥ శ॥ 1912వ సంవత్సరం కా ర్రీక బహుళ |తయోదశి శుక్రవారం 

నాడు పూజ చేస్తూండగా పూజారి రామయ్యగారికి దొరికింది. “స్మా 

పత్రిక రక్తాక్షిన*మ సంవత్సరం ఆశ్వయుజ శుద్ద ౧౦లు నాడు ఉత్పత్తి 

అయినది.” అని ఈ సౌజన్యప|తిక _పారంభంలో కనిపిస్తుంది. 

రకాక్షినామ సంవత్సరం అంటే [కీ శ॥ 1684. 

రెండవ నౌజన్యప్యతిక ప్రవనామ సంవత్సరం అంకే |కీ॥ శః 
1961 చై|త శుద్ద నవమి సౌమ్యవారం పగలు మూడు గంటలకు 
కందిమల్లాయపల్లె బ్రహ్మంగారి సమాధికి ఉ త్రరభాగంలో వారి పాదుకల 

సన్నిధానంలో అప్పటి మరాధిపఫతులు శ్ర్రీనివాసస్యాములకు లభించింది. 

“పొజన్యం అంకే సుజనత్వం, ప(తిక అంటే వ్యవహారము 

ఓ. _ వీర్వబహ్మము పోతులూరి & కాలజ్ఞానము, (పచు : కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య, 

కందిమల్హాయపలై, 1974. కు 187. 

14] 
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యొక్క చెల్లుబడి క యొకరొకరు 1వాసికొను ప్య్రతము* అని 

నై ఘంటికార్దం, మంచివిషయాన్ని (పతివ్య క్రీ పరస్పరంగా (వాసు 

కానే పత్రిక అని భావం. “ఈవతిక చూచిన తక్షణమందు కన్నుల 

కద్దుకొ PTT ON NOE ఊరేగింపు చేయించి బదులు ష్మతికలు [వాసి 

వుంచుకొని ఆవల |గామాదులకు పంపించేది,” అనేవాక్యం నౌజన్య 

పుతిక అనేపదాన్ని అర్జవంతం చేస్తున్నది. మ్ముదణాయం|తాలూ 

కాగితాలూలేని ఆరోజుల్లో ఈ సౌజన్య పత్రికలను |పచారం చేయాలంటే 

ఒక్కచేతిమోదుగా [వాయడం సాధ్యంకాదు. అందుచేత ఎక్కువ 

పత్రికలను ఉత్పత్తి చేయించాల నే ఉదేశంతో “ఈ ప్మతికను (వాయక 

పాలుమాలి చదువక వూరికయున్న కనకదుర్గాంబ దండించును. 

ఈ|పకారం ఎవరు పూజలు చేస్తూవున్నారో వారికి పుష్పమిచ్చిన 

జోడుపుష్పములవును.2” అని వాయబడింది. ఇది పురాణాల్లో 

ఫల|శుతి వంటిది. 

ఈ సౌజన్యప| తికలు రెండింటిలోను, కాలజ్ఞాన వచనాల్లో, 

తత్వాల్లో, గోవిందనామాల్డి చెప్పబడిన విషయా స 

మొ త్తంమోద ఈ సౌజన్య 'ప్యతికలు కాలజ్ఞాన [గంథ సారాంశమని 

చెప్పవచ్చు. 

స్ అ జీవెక్వబోధకాలణజ్లానం:. జూ ల a 

కాల అజ్ఞాన [గంథంలో రెండు సౌజన్యప(తికల తరువాత జీవై క్య 



బోధ కాలజూనం ఉంది. జీవశబానికి భూమి, (పాణం, తత్వం, 
షై ద వ. ఏ 

స్వరూపం, పరమాత్మ అనే అర్జాలున్నాయని నిఘంటువు చెబుతున్నది: 

ఐక్యమంకే ఏకీభావం లేక ఒద్దికగా ఉండడం, జీవాత్మ పరమాత్మలో 

ఐకరమయేే్య విధానాన్ని బోధించేది జీవైక్య బోధ. [పాణం 

పరమాత్మలో ఎలా లీనమవుతుందో చెప్పడంకూడా భవిష్యతి కథనమే. 

అందుకే దీన్ని జీవై క్యబోథ కాలజ్ఞానం అన్నారు. జీవై క్య బోధ 
యా ర్త యె 

కాలజ్ఞాన విషయసం[గహం ఈ|క్రింద పొందుపరచబడింది. 

ను భ్ (కయ ౧౨౬ ఆకాశంలో వాయువు; వాయువులో 
యా 

అగ్ని అగ్నిలో ఉదకం, ఉదకంలో పృధ్వి, వృధథ్విలో ఓషధులు, 

ఓషధుంణవల్ల అన్నల, అన్నంవల నర మృగ పక్షి సావర జంగమాదులు 
య se ర థి 

ఉద్భవిస్తాయి. ఉద్భవించిన [కమంలోనే ఐక్యమవుతాయి. 

యాశజ బోలీరం +. (పతిమనిషీ తన అంగుళంతో 96 ఆంగు 

కాల పొడవు, 7 జాచెల (ప్రమాణం, 4 జానెల వలయం, ప్ై కోట్ల 

రోమనాళాలు, కరీ మూళ్ల _పవులు, 62 సంధులు, $0 పెద్దఎముకలు, 

8 ఫలముల ఎత్తుగండెలు, శీఫలాల రుధిరం. 260 ఫలాల మాంపం, 

సోలెడు “పైత్యం, ఆరసోలెడు శే ష్కం, కూడుకొని ఉంటాడు. 

న్ తతాంలు :- ఈ శరీరంలో శ్రర తత్వాలు ఉన్నాయి. 

అవి ఏమిటంకే శి రంధ్రాలు $ శ్యోతాదులు, లె వాగ్వాదులుు, 

ర్ వచనాదులు, శ అంతఈకరణాలు, గ్ పృధ్వీ సంబంధాలు, లే ఉదక 

సంబంధాలు, ల్ అగ్నిసంబంధాలు, శ్ ఆకాశ సంబంధాలు, 10 వాయు 

వులు, 10 నాడులు, 7 ధాతువులు, ౪8 రాగాదులు, 6 ఆధారాలు. 
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తత్వాల రకా పనా వర [కియు లు :_ 

నభరం/థాలు:. చెవుల ద్వారాలు డీ కన్నుల 

ద్వారాలు జి మలమూత ద్వారాలు స్కీ ముక్కుద్వారాలు 2 నోటి 

ద్వారం 1. 

నోతాాదులు ఫ- అయే జ్ఞానేందియాలు. ఇవి "అటు; 

1) చెవులు జ) చర్మం ల నాలుక 4) ముక్కు ల) కళ్లు. పింకి 

విషయాలు శి. ఇవి 1) ఆధ్యాత్మ జ ఆధిభూతం ల ఆధిదై వతం, 

అధ్యాత్మ ఆధిణూతం ఆధిదై వతం 

చెవులు = ఎవిసడల _  గాలితోకూడిన ఆకాశం 

చర్మం ఇ స్వర _. వాయువు 

కళ్లు -  చూడలతుం ఆ సూర్యుడు 

నాలుక _ రుచిచూడటం _ వరుణుడు 

ముక్కు _  వాసనచూడటం _ భూమి 

ఇవి జానేందియ పంచకాలని చెప్పబడాయి. 
ఇ G 

కర్ళుంద్యియాలు _ ఇవి ఐదు. 1 నోరు లి చేతులు 

ల్స్ పాదాలు శ్ర గుదం ర శిశ్నం. వీటికి ఆధ్యాత్మ, ఆధిభూతం, 

ఆధిదై వతం అనేవి మూడువిషయాలు. 

ఆధ్యాత్మ ఆధిభూతం ఆధిదై వతం 

పాదాలు _ నడవడం ప్ర విష్ణువు 

గుదన్హానం - మల విసర్జన అ మృతువు 

శిశ్నం _ సంగమంతో 

కలిగే ఆనందం _ [ప్రజాపతి 

నోరు - పలకడం స అగ్ని 

చేతులు = పనిచేయడం _ ఇం (దుడు 
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అంతంకరణు యతున్చయం వ్ మనస్సు, బుద్ది, చి తం, 

అహంకారం అనేవి శరీరంలో పాకి బుద్ది బొడ్డుదగ్గర జ జ 

హృదయంలో మనస్సు ఉంటుంది. పరంలో చి త్రం se నేనులో 

అహంకారం ఉంటుంది. వీటికి విషయాలు శి. 

ఆధ్యాత్మ అధిచూతం ఆధిదై వతం 

మనస్సు _ జకవస్తువును మరొక వస్తువని 

సంశయించడం _ చం|దుడు 

బుగ్ధి _  సంశయించిన వస్తువును & 

[(ధువపరచడం పర|బహ్మ 

చిత్తం _  అనేకవిభాలుగా చింతించడం _ బ్రహ్మ 

అహాంకారం_ సర్వకార్యాలు తనవల = 
ap) 

జదిగినవని అనుకోవడం వ రుుదుడు 

జ్రాతృత్వంఅంటే విమిటి? 
మానవుడు పెనచెప్పిన సక లేందియాలకు శాంతి కల్పించి 

ఇం|దియాలతో పాపపుణ్యాలు చేయిస్తూ ఆత్మకు ఒక్కకర్మకూడా 

అంటకుండా సాక్షిమా|తమై ధర్మచింతనతో జీవించడం తెలుసుకోవడమే 

జ్ఞాతృత్వం. అనేక చేష్టలు కలిగిన శరీరంలో జీవుడే బలమైనవాడు, 

కాబట్టి శరీరమే జీవుడనే భాళంతి కలుగుతుంది. దినివల్హ అనేక 

జన్మాలెత్తి సుఖదుఃఖాలను అనుభవింపవలసివస్తుంది. సత్పురుషుడు 

కారణగురువును సేవి స్త పర్య బహ్మ పత్యక్షమవుతాడు. జననమరణా 

లను జయించి [బహ్మానందాన్ని పొందుతాడు. 

శారీరక చెప్టలు:- 
చెవులకు విషయం శబ్దం. ఆకాశంతో కలిసి సకల శబ్దాలను 

వింటాయి, 



110 

చర్మానికి విషయం స్పర్శ. వాయువుతో కలిసి సకల స్పర్శ 

కేదాలు తెలుసుకొంటుంది. 

కళ్లకు విషయం రూవం. అగ్నితోకలిసి సకల స్వరూప భేదాలు 

తెలిసికొంటుంది. 

నాలుకకు విషయం రసం. నీళ్లతో కలిసి షడుచులను తెలుసు 

కొంటుంది. 

మనిషికి ఈవిషయాలలో వైరాగ్యం కలిగి తే మోక్షం లభిస్తుంది. 

మనిషి విషయా సకుుడై తే సంసారబంధంలో చిక్కుకొంటాడు. 

పృధు సంబంధాలు ః= ఇవి టట 1 ఎముకలు 2 నరాలు 

ల్స్ మాంసం 4 చర్మం ల వెం|టుకలు. 

జల సంబంధాలు $= ఇని ఐదు. 1) నెత్తురు 2 మూ[తం 

ల్సి శుక్లం 4) శ్చేష్మం రా మేధస్సు. 

అగ్ని సంబ౦ంధాలు;- ఇవి వది. 1) అకలి 2 దప్పిక 

ల్స్ నిద 4) ఆలస్యం ర్స్ సంగమం ర చలనం ౧ గమనం 

రి పసారణం 9 అకుంచన 10) ఆకర్ష లుం 

ఆకాశ సంబంధాలు :- ఇవి ఆరు. 1) కామం 2 |కోధం 
8 లోభం 4) మోహం రే మదం 6) మాత్సర్యం. 

అవయవాల జన్మ న్రానాలు క్ు 

ఆకాశంలో జానం [పాణవాయువు, చెవులు, శబం, నోరు 
వా ది 

జన్మిస్తాయి. 

వాయువులో మనస్సు వ్యానవాయువు, చర్మం, స్పర్శ, కాళ్లు 

జన్మిన్తాయి. 
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అగ్నిలో బుద్ది, ఉదానవాయువు, కన్నులు రూపాలు, చేతులు 

జని సాయి, 

నీళ్ళలో సమాన వాయువు, నోర్కు రస౦, గుదస్టానం 
జన్మి నాయి. 

కర్కం(దియ చేష్టలు వ్ 

ముక్కుకు విషయం వాసన. భూమి సంబంధంతో సుగంధ 

దుర్గంథాలను తెలుసుకొంటుంది. 

నోటికి విషయం వచనం. ఆకాశంతో కలిసి సకల వచనాలను 

పలుకుతుంది. 

కాళ్లకు విషయం గమనం. గాలితోకూడి సంచారం చేస్తాయి. 

చేతులకు విషయం దానం. అగ్నితో కలిసి ఇచ్చి 

పుచ్చుకుంటాయి. 

పాయువుకు విషయం మలవిసర్దనం. అది ఉదకంతో కలిని 

మలాన్ని విసర్జిస్తుంది. 

శిశ్నానికి విషయం సంగమం. భూమితో కలిసి ఆనందిస్తుంది. 

అంతఃకరణాల చేష్టలు :- 

మనస్సు సంశయిస్తుంది. బుద్ధి నిశ్చయిస్తుంది. చిత్తం ఆలో 

చిస్తుంది. అహంకారం నేనంటుంది. ఇవ్వన్ని ఎక్కడ జన్మిస్తాయో 

అక్కడే అణ గిపోతాయి. 

శబ్దం ఆకాశ వంబంధమైన చెవుల్లో అణగిపోతుంది,. 

స్పర్శ వాయుసంబంధమైన చర్మంలో అణ గిపోతుంది. 

విసర్జన ఉదకసంబంధమైన గుదంలో అణ గిపోతుంది. 
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ఆనందం భూమి సంబంధమైన శిశ్నంలో అణగిపోతుంది. 

గమనం వాయుసంబంధమైన వెదాల్ల్ అణ గిపోత ంది, 

అహంకారం భూమిసంబంధమైన అపొనవాయుపు. ముక్కు 

గంధాలలో అణగినాతుంధ. 

పంచభూతాలు వర్ణాలు అధిపతులు స్టలాలు 

భూమి పసుపు శివుడు పాదాలు మొదలు 

పిక్కల వరకు 

నీతు తెలుపు విష్ణువు పిక్కలు మొదలు 

తొడల వరకు 

నివ్వు నలుపు రు[దుడు తొడలు మొదలు 

పాట్టవరకు 

గాలి ధూమవర్శం రు[దుడు పొట్ట మొదలు 

కన్నుల వరకు 

నింగి ఇం|దనీలం |బహ్మ మెడ వెపదలు 

ముఖం వరకు 

పంచ భూతాలం - తన్మాతలం: శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రసగంథా 
దులు తన్మా్యతలు, అని నిఘంటువు చెబుతున్నది. 

నేలకు శబ్ద, స్పర్శ రూప, రపగంధాలు అనే గుణాలు లీ. 

నిటికి శబ్ద స్పర్శ రూప, రసాలు అనే గుణాలు 4. 

నిప్పుకు శబ్ద, స్పర్శ, రూపొలు అనే గుణాలు లీ. 

గాలికి శబ్ద స్పర్శ అనే గుణాలు 2, 

నిలగిెకి శబ్దమనే గుజణలి 1. 
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పంచభూతొలలోని మాతృకలు - శక్తులం : 

మాతృక అంకు త_, దా 
య 

కార్డాలు ఉన్నాయి, కులు అంకు ఆదిశక్తి (క్రియాశక్తి, జ్ఞాన 

శ క్రై ఇచ్చాశ క్తి పరాశక్తి, ఇక్కడ మాతృకకు వర్ష మాల అనే అక్షం 

[గహించబడింది. బీజాక్షరాలు మాతృకలన బడతాయి. 

దాది, పారంతి, వరమాల అని నెమఘం౦బి 0 ఎ య 

PIN 

పంచభూతాలు మాతృకలు శక్తులు 

భూమి “లి కారం ఆదిశ క్తి 

వాయువు “యో కారం [కియాశ క్రి 

ఉదకం వో జ్రాంద్రం జ్ఞానశక్తి 

సన్న “రి కారం ఇచ్చాశ రి 

ఆకాశం “అి కారం పరాశ కి 

పర బహ్మోాన్ని దర్శించే విధానం ఈగ కింద చెప్పబడింది. 

శ్వ ట్స (కాల ఏవదగ౭ణఖ :. మానవ శరీరంలో ఆరు 

చ్యకాలు ఉన్నాయి. ఇవీ 1) ఆధారచ[క౦ 2) స్వాధిష్టాన చక్రం 

కి మణిపూరక చక్రం, శీ) అనాహత చక్రం, క్ర విశుద్ధ చక్రం, 
6) అజ్ఞాచ కం, 

ఆధార చక౦ “ఆ ఖ్ కాలి ఎముకలు రండు కుదువ ఎముకలు 

రెండు కలిసినచోట శిశ్నముంటుంఎఏ. శిశ్నానికి "ందస్హా నానికి మధ్య 

| సీతారామాచార్యులు. బహుజ నవ పర్ది ఇ శబ్దర ర్నాకలము, 
TUE ఆగ ఇ లో చా Ww ఎ Pa 4 

వచు : చెన్నసట్టిణపు దేళభాషా గంధకరణ సభ 

15] 
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నలుచదరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆధారచ[క్రం ఉంటుంది. ఈ 

చక్రానికి నాలుగు దళాలుంటాయి. ఆ నాలుగు దణాలమోడ 

“వృ, శృ ష్క సి అనే అక్షరాలుంటాయి. ఇదె పసపువర్హంగా ఉంటుంది, 

దీనిది భూము[ద. దీనికి గణపతి అధిదేవత. ఇది భూచ్మకం, 

ఇ రాచి చా యాం ద జో 
స్వాధిష్ట చక్రం శ అధారచ।కానికి పైన వ్రథిషైన రు ౬ 

ముంటుంది. ఈ చకానికి అరుదళాలుంటా యి. ఈ దళాామాన 

“సు బ్ర మయ, రృలొ అనే అక్షరాలుంటాయి. వచె. తెగా 
ag) 

ఉంటుంది. దీనిది పక్షి ముద. దీనికి అధిపతి |బహ్మ. ఇది ఉదకచ[కం. 

మణిపూరక చకం :- స్వాధివూన చ్మకానికి ఎనిమిది అంగు 

శాలపెన మణిపూరకచ్మకం ఉంటుంది. ఇది కోడిగుడ్లు ఆకారంలో 

ఉంటుంది, ఈ చక్రంమోద 72 వేల సూక్షాతిసూక్ష్మమైన నాడులు 

వ్యాపించిఉంటాయి. ఈ చకానికి పదిదళాలు ఉంటాయి. ఈ దళాల 

మాదచిడ, ఢం ణ, త, థ, ద, ధ, న. ప, ఫి అనే అక్షరాలుంటాయి. 

దినిది పఠము[ ద. దినికి అధిపతి విష్ణువు. న అగ్నిచ్యకం. 

ఆనా హాత చక్రం := మణిపూరక చ్మకానికి పదిఅంగుళాల పెన 

అనాహత చ్యకముంటుంది. ఇదే హృదయకమలం. దీనికి పన్నెండు 

దకాలుంటాయి. ఈ దశాలమాద చీకు ఖ, గ్య ఘ, జ, చు ఛభ, జ, 

రాం టృ రి అనే అక్షరాలుంటాయి. దీనిది లింగము[ద. దిని$ 

అధిపతి శివుడు. ఇది వాయుచ్యకం. 

విశుద్ధ చ్మకం :- అనాహత చక్రానికి 12 అంపకాల పెం 

విశుద్దచ[కం ఉంటుంద. గొంతుదగ్గర ఉండే ఈ చకానికి పదహారు 

దకాలుంటాయి. ఈ.టకాలవరోద. అంత్య ఇ ఈ ఈ ye, 
స 

బూ, 9, "అ; యి ap ఖు ద్క ట్, జ్, అ౦, స్ట్ ఆక్షరాలుంటాయు. 



దీనిది మత్స్యముద.  డినికి అధిపతి జీవుడు. దీనిది జో్యోతివర్హం. 

శ ఆకాశచ[క్రం. 

ఆగ్నేయ చక్రం := విశుద్దచ[క్రానికి పది అంగుళాల “పెన 

కనుబొమలమధ్య అగ్నేయచ।కం ఉంటుంది. ఈ చ|కానికి mene 

దళాలు ఉంటాయి. ఈ దళాలమోద “హం, క్షం” అనే అక్షరా 

లుంటాయి. దీనిది |పకాశముద. దీనివి స్వర్తవర్తం౦. దీనికి అధిపతి 
528 5౯3 

పరమాత్మ. ఇది మనోచ కం. 

ఈ చ్యకం మా౭నుండి కపాలం వరకు సహ్మసార చ(కం 

తంరికటుందెి, ఇది “యదకాల పద్మం. ఈచ[కంమోది అక్షరాలు 

6 లో 

అ, వ, ర, వ, లూ మొదలుగా ఉంటాయి. దీనివి ఆకాశము[ ద. 

ఇదే మేరు శిఖరం. దినికి ఆధిపతి గురుడు, 

మండల తయ ఐవరణు :_ 

మానవ శరీరంలో కీ మండలాలుంటాయి. అవి 1) అగ్ని 

మండలం వ సూర్య మండలం ల్) చం|ద మండలం. ఈ మూడు 

మండలాలిలా ఉంటాయి. 

అగ్ని మండలం _.. “మి నిరు కలినినచోట నలువదరంగా 

ఉంటుంది. దానిమోద (తికోణా కరంగా ఉంటుంద. అక్కడ 
అగ కళ 

నాలుగు దళెల పద్మంమోద పంచాక్షరి మంతం ఉంటుంది. ఒం, 

(హీం, హిం, సం” అనే వీజావ్రరాలుంటాయి. దీన్నే అగ్ని మండలం 

అంటారు; 

సూర్య మండలం == ఇది ఎనిమీదిదళాల పద్మంగా ఉంటుంది 

అరటిమొగలా అథోముఖంగా ఉంటుంది, బంగారు రంగులో ఉంటుంది, 
౧ 
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ఆ దకాలపైన “య, రృ లవ, శ ష్య హొ అనే అక్షరాలుంటాయి. 

ఈమండలం మధ్యభాగంలో మనోన్మణి అనే శక్తి ఆవాసమై ఉంటుంది. 
దిన్ని సూర్యమండలమని అంటారు. 

చంద మండలం A ఈ మండలం సూర్యచం|[డుల కాండ 

కలిగి శిరస్సునడుమ ఉంటుంది. ఇది అమ తక ళ. అగ్నిమండలం 

మోద ఎడతెగకుండా అమృ తవర్షం కురిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ కమలం 

మాద వరాశ కి అవాసమె ఉంటుంది. 
నల టూ 

నాడులు - వాటి వివరాల: :- 

మానవ శరీరంలో 72 వేల నాడులున్నాయి. వీటిలో పది 

నాడులు పరిశుద్ధమైనవి. బివి 1. ఇడా ల పింగళ “క్రి-గాంధారి 

4) హ సి ర్ జివ గ్రా ఆలంబ /౧౧పు పుష ర డుం 9). దేవద త్త 

10) కంట! 11) సుషుమ్న. వీటిలో ఇడా, ఒంగళ; సుషుమ్న 

అనేవి |పసిద్దమైనవి. ఈ మూడింటిలో సుషుమ్నునాడి (పముఖమైంది. 

శరిరంలోని స ప్రకమలాలు గుదన్థానం నుండి కపాలం వరకు 

ఫీణాదండంలా ఒకదాని వెనుక ఒకటి ఉంటాయి. వెన్నెముకలో 

రం|ధం ఉంటుంది. వెన్నెముక గుదస్థానం మొదలు కపాలం వరకు 

వీణకుండే సారకాయల్హాగ వరుసగా షట్కమలా లుంటాయి. ఆ 

వెన్నెముక రంధంలో ఉక్కుతంతిలాగా సుషుమ్ననాడి ఉంటుంది. 

ఈనాడి గుదస్తానంనుంచి కపాలం వరకు ఉంటుంది. సుషుమ్నా 

నాడికి కుడిదిక్కున కింగళనాడి ఉంటుంది. ఈ నాడి మూలాధారం 

నుంచి కపాలం వరకు వచ్చి తాకి అక్కడ అగ్నిమండలంలో వ్యాపించి 

అక్కడినుంచి కుడిముక్కుగుండా వెళుతుంది. సుషుమ్నా నాడికి ఎడమ 

దిక్కున ఇడానాడి ఉంటుంది. ఈ నాడి మూలాధారంనుంచి బయలు 
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దేరి కపాలాన్ని తాకుతుంది. అక్కడ చం దమండలంలో వ్యాపిస్తుంది. 

అక్కడనుండి ఎడమముక్కుదడ్వారా వెళుతుంది. 

యోగ మారం :;. సుషుమ్న నాడిని [బహ్మనాడి అనికూడా 
౧ 

అంటారు. మూలాధారం నుంచి కపాంం వరకు పచ్చిపగడవు తీగాలా 

బంగాగుతీగెలా కోటిసకారళ్ట వతాశ భాసమానంగా వెలుగుతూంటుంది 

ఈనాడి, 

మూలవిద్య :- సకలలోకాలకు ఆధారం |తిమూ ర్తి స్వరూపం, 

సుషుమ్న నాడి సూర్యమండలందాకా వచ్చి, అక్కడ నిలిచి ఉంటుంది. 

ఇదే దశమరం|ధం. దీనినే |బహ్మరం|ధ మంటారు. దీనిలో |బహ్మాండ 

మంతా వ్యాపించి ఉంటుంది. అని సకలవేదాలు ఉద్ది షిస్తున్నాయి. 

కుండలి :-_ సూర్యుడు, చందుడు, అగ్ని, పరమేశ్వరుడు, 

పంచభూతాలు, చతుర్దశ భువనాలు, కాళి మున్నగు పుణ్య కే[తాలు, 

స్ర్ఫ్రసము దాలు, గంగాది మహానదులు, సప్తద్విపాలు, చతుర్వేదాలు, 

మోమాంసాదిశా స్టైలు, అరువదినాలుగు కళలు, పం చాశద్వ గాలు, 

మోడశ స్వరాలు, గాయ్యతాది సప్తకొటి మం్యతాలు, అష్టాదశ పురా 

రాలు, సత్వరజ సమోగుణాలు, మూల| పకృతి, చతుర్వింశతితత్వాలు, 

దశ|పాణ వాయువులు, జీవుడు, సమస్తం సుషుమ్నూనాడి చివర 

ఉంటాయి. ఇదే కుండలినీశ క్షి. ఇది సర్వతో ముఖంగా ఉంటుంది. 

(బహ్మరం(ధ్ర స్త సానం - చందుడు గంగానది ఇడా ఈ 

మూడు ఎడమముక్కు నుండి నడిచే ఊపిరిే ఎర్జు. న. యమునా 

నద్కి పింగళ, ఈమూడు కుడిముక్కునుండి నడిచే ఊపి పెరు. అగ్ని, 

సరస్వతి సుషుమ్న ఈమూడు (బహ్మ్మనాడికి "పిర్లు, ఈ Pee 

నాసిక చివర ఉంటాయి. చెవుల ద్వారాలు రెండు నాసిక ద్వారాలు 
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రెండు నోటిద్వారం ఒకటి ఇవ్వన్ని ఒకచోట కలుసుకొంటాయి, 

ఇక్కడే ఆజ్ఞాచ|క్రా నికి పన్నెండంగుళాల దూరంలో ఉంటుంది. అందు 

చేత దినిని ద్యాదశాంతం అంటారు. ఇక్కాడడండే ద్విదళ చకంలో 

హంసరూపమైన పరమాత్మ ఉంటాడు. కనుక దీనిని హంస స్టలమని 

వేదాలు చెప్పాయి. శిరస్సులో వేయిరేకుల కమలం ఉంటుంది. 

ఆ కమలంలో (బహ్మ స్వరూప ముంటుంది. 

ము క్తిపొందే విధం :- యోగసాధకులు పర |బహ్మను 

దర్శించే నిమిత్తం నాలుగు యుగాలు నాలుగు యోగాలు నాలుగు 

ము దలు, 1 షణ్ముఖి, 2 థ్యాన ల శాంభవి 4 రాధ అనేవాటిని 

!.) మం|త బ్ర లయ ల్సి హాఠ 4) రాజయోగాలను ఏర్హ్పన చారు, 

యోగసాధన :. మై నాలుగు యోగాలను సాధించే పద్ధతిని 
[(బహ్మంగారీ [కిందివిధంగా చెప్పారు. 

మంగతయోగం౦ం:= సాధకుడు శుభమైన స్టలంలో 

పద్మాసనంవేసి కూర్చోవాలి. చూపులు రెండు నాసికసెన నిలపాలి. 

కళ్లు మూసుకోని ఇష్ట దేవతాధ్యానం చేయాలి. గాయతీ మొదలైన 

మహామం్శతాలను జపించి (బహ్మార్చణం౦ం చేయాలి, ఇది మంత 

యోగం. ఇడే ధ్యానముద. మంతయోగి మిగతా యోగులకంకు 
అధముడు. 

అయ యోగం ;. దిగువ నాసీకాగ్రాన్ని చూస్తూ “పేదాన్ని 

నాధించాలి. పె నాసికా[గాన్న్ని చూస్తూ [క0దెదాన్ని సాధించాలి. 

రెండు చూపుడు వేళ్ల తో రెండుచెవులను మూసివేస్తే అక్కడ మహాధ్యని 

వినపడుతుంది. ఆశబ్ద్బం వినగా వినగా, చిరుగజ్జైల నాదం, పెద్దగజ్జైల 
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నాదం, ఘంటానాదం, శంఖనాదం, వీణానాదం, తాళ నాదం, వేణు 

నాదం మృదంగనాదం వినిపిస్తాయి. వీటిలో తొమ్మిది నాదాలను 

త్యజించి మెఘనాదాన్ని అభ్యసించి వింకే మనస్సు అక్కడ లెన 

కా. ఈ నాదమె మోక్షానికి కారణం. ఇదే [పణవ నాదం. 

“అకార “ఉకార “మి”కారాలతో కూడి [పణవరూపమై అనాహత 

చృకంలోపుట్టి అక్కడినుంచి |పజ్యలించి కపాలంలో మహాధ్వనిగా 

[మోగుతూ ఉంటుంది. ఇదే లయయోగం. 

పహఠయోగం :_ ఎడమకాలి మెడిమలను ₹0డు పికుడుల 
నడుమ ఉంచి కుడికాలి మెడిమ బొడ్డ్తుదగ్గర ఉంచి గడ్రాన్ని రొమ్ము 

మాద ఉంచి బొటన వేళ్ల తో రెండుచెవులుమూని గాలిని కేచక్క, పూరక, 

కుంభకాలతో సాధించాలి. మూల, బంధోధ్యాన, జాలా ధంబులు 

అనే మూడుుగంధులను బేధించి షట్కుమలాలను శోధించాలి. గాలిని 

సుషుమ్నా నాడిద్వారా సహ్మసారానికిచేర్చి అక్కడి జో్యోతిస్వరూపంలో 

జీవుణ్ణి కలపాలి. ఇదే హఠయోగం. 

రాజయోగ౦:- ఇది నాంఖ్య, తారక్క అమనస్క మనే 

మూడు బెదాలుగా ఉంది. ఆ మూడు బేధాలు వరుసగా ఈకింద 

వివంంపబడ్తాయి. 

సాంబ్య యోగం :- లా సాంఖ్యం. అంటే లెక్క 

యని అక్షం. మానవ శరిరంలోని చతుర్వింశతి తత్వాలు (పకృతి అన 
ధి 

బడతాయి. పంచవింశతి తత్వాలు కలవాడు జీవుడు. షడ్వింనతి 

తత్వాలు గలవాడు ఈశ్వరుడు, జీవేశ్వర సమ్మేళనమే స పవింశతి 

వ [ J తత్వాలుగల పర|బహ్మ. ఆ పర|బహ్మమే " నేనని అనుసం 

ఇయడపె సాంఖ్యయోగ మనబడుతుంది. 
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తారక యోగం - సాధకుడు రెండుకన్నుల దృ ష్షిచేత 

వెలుపలి నాని కోగంమోద కనుబొమల నడుమ ఉంచి కమంగా రోజూ 

చూ ప్రే చంద్రమండలం, ఇంద్రధనుస్సు, మాణిక్య దీపాలు, అగ్ని 

మీణుగురులు, ధూ మకింజర్దు, ఇంకా విచిితాలు కనిపిస్తాయి. ఇవి 

అన్ని అత్మ [పయత్నాలు. ఇవన్నీ మరు7 పోయి చూచేకొొదీ వెన్నెల 

కనిపిస్తుంది. అవెన్నెల్లో చిన్మయరూపం కనిపిస్తుంది. అదే పర|బహ్మం 

అని సకల స్మృతి, పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇదే తారకయోగం, 

అమనస్క యోగం ౬ అనునస్క మంకు మనోలయం. 

అంకే మనస్సు లేక పోవడం. అంకే ఎల్ల వేళలందు మనస్సు పర 

[బహ్మలో ఐక్యం కావడం. అలా వృ క్తిరహితంగా మనస్సును 

ఉంచడమె అమనస్కం. అలాకాక పశువుల్లా కందమూలాలు భక్షించినా 

సర్పాల్లా వాయుభక్షణ చేసినా గాను గెద్దుల్లా దేవాలయాలు (పదక్షణ 

చేసినా తాబేలు అవయవాలు కుంచిం చినట్లు ఇం[దియని[గహం చేసినా 

గబ్బిలంలా తలకిందులుగా వేలాడినా, పండక" క్కుల్లా గుహల్లో 

తపస్సుచెసినా మ్మరిఊడల్లా జడలు పెంచుకోన్నా ముక్తి లభించదు. 

హంసనాద బిందు కళలలో మనస్సు [పాణం లయమయే అవస్థ 

తురీయమని ఉన్మణియని అమనస్కమని నిర్వికల్ప సమాధి అనీ 
అనబడుతుంది. 

రేచక పూరకోత్మక మైన హంసమం| తాన్ని రా|[తిరబవ ళు 

థ్యానిస్తే బుద్ధి కదలకుండా ఉంటుంది. |వణావ నాదాలు వినగా చివర 

స ల. వినబడుతుంది. లక్ష్యం చేత స్వయంజ్యో్యతి కనబడుతుంది. 

రెండు రూములు నాడ బిందుకళలను భ్యానిస్తె తన్మయత్వం కలుగు 

తులిది. మనస్సును అందులో నిలపడమే అమనస్కయోగం. సాంఖ్య 

తారక యోగోపాసకులకు మనశ్నుద్ధి పర|బహ్మ స్వరూపనిర్ణయం 
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లభీంచీనట్లుగా అమనస్కయోగులకు నిరతిశయ |బహ్మానందం కలుగు 
తుంది. కొట్టకనే మోగే అనాహతంలో శబ్దం వుడుతుంది. ధ్వనిలో 

వెలుగు వెలుగులో మనస్సు ఉంటాయి. మనోలీనమైతే ము కి 
కలుగుతుంది. దీన్నే అమనస్కయోగ మంటారు. 1) చూచేవాడు 

బ్ర చూవు లి చూడబడేది. ఈ మూడింటిని వి|శాంతిపొందే స్తలం 

లోనే నిలపాలిగాని అభ్యాసకుల మాదిరిగా [భూమధ్యంలో నిలప 

కూడదు. నిలకడ చిక్కిన తరువాత పర|బహ్మలోనే నిలపాలి. ఇదే 

అమనస్మ రాజయోగ లక్షణం. అచలమని, పరిపూర్ణ మని, సచ్చిదా 

నందమని, పరబహ్మమని మాటలే వేరుగాని అర్ధంఒక్క కు. దీన్నే 

నిర్షుణపర(బహ్మ సా క్షాత్కారమని చెప్పవచ్చు. 

శరీరంలో నుండి జీవుడు వెళ్టిపోయె విధం :_ 

ఆహింసారూపమైన (బహ్మయజ్ఞం మొదలు షట్కర్మలు చెసిన 

మహా పుణ్యపురుషులకు కుడిడక్షు పింగళా నాడీ మార్గంలో బహ్మలోకం 

బరి (బహ్మతొకూడి ముకి ౬భిస్తుంది. దీన్నే దేవమార్షమంటారు. 
ఇం కా _కమముక్రిమ్మాం, అర్చ నాదిమార్లాలని కూడా ఉనిగ్నాయి. ఈ 

మార్గంలో వెళ్లే దనాలు, ఉ త్రరాయణం, శుక్ష పక్షం, పగలు, పున్నమ 

మొదతై నవి. ఇది వునరావృ త్తి మార్గం. మరొకటి ధూమమార్షం, 

పితుర్యానం. ఈమార్గాన వెళ్ల దినాలు దకషిణాయనం, కృష్ణపక్షం, 

దశమి, అమావాస్య మొదలైనవి. దీన్ని సద్యోము క్తిమార్ల మంటారు, 

me 
[బహ్మాండంల్ చం అ రక 

బ్రహ్మాండంలో వ. అంశాలునర్న యా క ండాంలడంలో కూడా 

అన్నిఅంశాలు ఉన్నాయి. నాస్యాగ | వపశా. కి తూర్చుదిశగా ఇంద 

16] 
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లోకముంటుంది. కళ్లలో తేజోలోక ముంటుంది. కుడిచెవి యమ 

నగరం. వీవు వరుణనగరం. కంఠంలో వాయునగరం. ఎడమబచెవి 

వామభాగం కుబేర నగరం. ఎడమకన్ను శివలోకం. శిరస్సు 

బ్రహ్మలోకం. అడుగులు శేషులు. అరికాళ్లు అతలం. పిక్కలు రసా 

తలం, మోకాళ్లు మహాతలం. తొడలు తలాతలం. కటి పాతాళం, 

ఈ నడుముదగ్గర ఆధారచ్యక ముంటుంది. ఆ చ్మకంమాద ఆదిశేషుడు 

పడగనుఉంచి తోకను సహ్మసారపర్యంతం ఉంచి (బహ్మరం| ధంలో 

నిలిచి పాతాళాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు. అదే ఘోరమైన నరకం. 

ఆపడగ అథోకుండలి. అదే జీవుడనే పేరుతో పాతాళమంతా వ్యాపించి 

ఉంటుంది. సూర్యుడు మొదలు ధృవమండలంవరకు స్వర్ణాకం. బొడ్డు 

దగ్గర భూలోకం. పొట్ట భువర్జొకం,. హృదయం సువర్హొకం. కంఠం 

జనర్ల్హాకం. కనుబొమలసందు తపోలోకం. శిరస్సు [బహ్మలోకం. ఇలా 

[బహ్మాండమంతా పిండాండంలో నిండివుంది. 

నాడ అ సానాటం$;. నాడులలో పధానమైన మూడిం 
ణి చా 

టిని గురించి ఇంతకుముందే చెప్పడంజరిగింది. మిగతా నాడుల్లో అస్థి 

జిహ్వాకలు రెండుకళ్ళలో ఉంటాయి. |కుకుర, దేవదత్త నాభీసానంలో 
C౧07 dl @ 

ఉంటాయి. ఇడ, నాగ, మలమూ[తద్వారాల్లో ఉంటాయి. 

దశవిధవాయుంపులు _ .వాయువులు పది విధా 

లున్నాయి. అవి 1) [పాణ న అపాన ల్స్ వ్యాన 4 ఉదాన 

ర సమాన క్రనాగ కూర్మ కిక్రుకుర $) దేవదత్త 
10) ధనంజయ అనేవి. ఇవిగాక వ్యజుడు, ముఖ్యుడు, అంతర్యామి; 

[పాపంచికుడు అనవి ఉన్నాయి. 
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(పాణ వాయువు :.  [పపాణవాయువు 72వేల నాడుల చుట్టు 

కోని మూలాధారంలో ఓం అని బయలుదేరి నాఖీచకాన్ని “హాల” 

అని తాకి “సం” అని ఇడా పింగళ గుండా కపాలానికి వెళ్లి అక్కడి 

నుంచి నాసికానికి 12 అంగుళాలు వెళ్లి 4అంగుళాల |పమాణం లయమై 

ర అంగుళాల |[పమాణం లోపలికి వెళ్లి పోతుంది. కనుబొమలమధ్య 

లయమవుతుంది. ఇలా 60 ఘడియలకు (భఘడియ=24 నిమిషాలు) 

216000 శ్వాసలు నడుస్తాయి. వీటిలో 7200 శ్వాసలు లయమవుతాయి. 

14400 శ్వాసలు నడుస్తాయి. ఇలా జీవుల ఆయుష్షు క్షీణిస్తుంది. 

అపాన వాయువు :-= గుదస్రానంలో ఉండి మలమూతాదు 

లను విసర్జిస్తుంది. 

వ్యాన వాయువు := చర్మంలో ఉండి స్పర్శను తెలుపుతూ 

కలలు పండిస్తుంది. 

ఉదాన వాయువు :. ఉదరంలో అగ్ని రేపి కడుపులో చేరిన 

అన్నోదకాలను అరిగించి నాడుల కన్నింటికి పంచిపెట్టి పోషిస్తుంది, 

సమాన వాయువు ,- అన్నింటిని సమానంగా నడిపిస్తుంది, 

నాగ వాయువ్వ :.. చూఖాన్మి, తుమ్మును, కళ్ళుతెరవశాన్ని, 

ఎక్కిళ్ళను, వాకరింతను కలిగిస్తుంది, 

కూర్యవాయువు:- ముఖ విళాసాన్ని, కళ్ళ మూతలను, 

గగుర్చాటును, ఆవలింతలను కలిగిస్తుంది, 

దేవదచ త్రవాయువు:- పరుగెత్తడం, తిరగడం, యుద్ధం 
చేయడాలను కలిగిస్తుంది, 

కుకుర వాయువు :. హాస్యాన్ని కలిగిస్తుంది, 
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ధనంజయ వాయువు :_ శరీరాన్ని విడిచి పాణం పోయిన 

పిదప మూడురోజులుండి శరీరమంతటా వ్యాపించి దేహం చెడిన తరు 

వాత తానుకూడా పోతుంది. 

వజుడు :- అనే వాయువు కాళ్ళ ఎముకలు రెండు కుదురు 

ఎముకలు రెండు ఉన్నచోట నిలిచి శరిరానికి వాతం, దగ్గు చిక్కి 
పోవడం ఇంకా అనేకమైస వ్యాధులను కలిగిస్తుంది. 

ముఖ్యుడు ఏ. అనే వాయువు చేతులఎముకలు రెండు కూడిన 

చోట నిలిచి భుజంలోఉండి శరీరంలో ఉండే తత్వాలన్నింటిని ఒకచోటికి 

తెస్తుంది. 

ఆంతర్యామి := అనేవాయువు పురుషునకు సోపేషణమై నిలిచి 

[పాణవాయువును (పెరెపిస్తుంది. 

(ప్రాపంచికుడు :- అనే వాయువు శరీరానికి అచ్చుచీలను 
బిగించినట్లుగా ఉంటుంది. శరీరం చెడితే ఈ వాయువు చెడుతుంది. 

నప ధాతువులు :- 

ఈ శరీరంలో 1) రసం న్స రుధిరం త్రి మాంసం 4) మేధస్సు 

ల్స్ అస్తి (0 మస్తిష్కం 7 శుక్లం అనే సప్తధాతువులు ఉన్నాయి. 

పంచకోశాలు:- 
ఈశరీరంలో 1) అన్నమయ 2) [పాణమయ క్రి మనోమయ 

4 విజ్ఞానమయ ర్య ఆనందమయ అనే కోశాలు ఉన్నయి, 

అన్నమయ కోళం ;- అన్నమయం అంకే స ప్రమయ ధాతు 

వులతోకూడి స్థూల శరీరంలో ఉండే అన్నరసంతోకూడి జీవుడయింది. 

కాబట్టి అన్నమయ కోశమైంది. 
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(పాణమయ కోశం :- పంచ్యపాణాలు క ర్మేంది్యయాలతో 

కలవడంవల్త ఇది ఏర్ప డుతుంది. 

మనోమయ కోశం :_ పంచ[పాణాలను క ర్మేం[దియాలను 

వేరుచేస్తే దునిమయకేౌ శల ఏర్ప డుతుంది. 

విజ్ఞానమయ కోశం ;:* మనస్సు హ్ఞానేం దియాలకతో కూడు 

వ విజ్ఞానమయకో శం ఏర్పడుతుంది. జీవుడు సుషుమ్న లో అవిద్యతో 

లీనమవుతున్నా డు. కాబట్టి ఆ అవిద్యయే ఆనందమయ కోళం. 

ఈ పంచకోశాలు ఆత్మను తెలియకుండా పొదలా కప్పిఉంటాయి. 

ఇది కోశాల వివరం. 

దశావస్థలం:-_ 

అవస్థలు పది. 1) జ్మాగత 2) స్వప్న కి) సుషుప్తి 4) తుర్య 
ల తుర్యాతీత ర జా[గతలో జాగత 7 జా|గతలో స్వప్నం 

రొ జ్యాగతలొ సుషుప్తి క్రీ జాగతలో తుర్యం 10% జాగతలో 

తుర్యాతీతం. 

జ్మాగదవస్ట :_ జీవుడు (గూమధ్యంలో నిలువబడి శబ్ద, స్పర్శ, 

రూపు రస్క గంభాదులు ఐదు వచన, దాన, గమన, విసర్జన ఆనంద 

అనేవి ఐదు, మనొ బుద్ధి చిత్తాహంకారాలు నాలుగు ఈ పదునాలుగు 

విషయాలను సేవకులుగా చేనికొని పరమాత్ముని అను[గహంతో జీవుడు 

సుఖదుఃఖాలనుచూస్తూ రాజుగా వ్యవహరించేది జాగదావస్థ. 

స్వప్న, సుషుపులు ;. స్వష్నమంమకే అంతకరణాలు నాలుగు 

తీసుకొని మిగతా పదింటిని మధ్యలోనిలిపి జీవుడు ఈ నాలుగింటితో 
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కంఠస్రానంలో ఉంచి, మనోబుద్దులు 'రెండింటిని తీసుకొని వెరేస్టలానిక 
చేరి కార్యమవుతూండగా సుషుప్తి తప్బ్చించుకొంటుంది. 

తుర్య ౦; ఆ రెండింటిలో మనస్సును అక్కడుంచి జీవుడు 
మరొక (వదేశానికి వెళ డమే తుర్యం. ఈ అవసలో శ్వాసలు త్వరగా 

౧ థి 
వన్తాయి. 

తుర్యాతీత౦0:. ఈ అవసలో పాము శరీరంమాద (పాకినా 
తెలియదు. స్ 

ఇవిగాక మధ్యావస్టలు ఉన్నాయి. వాటికి కూడా జూ[గత్, 

స్వప్న, సుషుప్తావస్టలు ఉన్నాయి. 

తు og వ స్టే. పూర్వం పరిచయమున్నా ఒకవ్యక్తి క్రి కొన్ని 

రోజుల తరువాత వచ్చీ నేను తెలుసా? అంకే తెలుసు అని చెప్పేది 

తుర్యావస్త, 
ఉడా 

సుషు ప్లి:_ ఇతనెవరో అని చెప్పేది సుషు ప ప్త్యవస్థ. 

జా [గ దవ స్టే 1. కొంతసేపటికి అతనిపేరు పూర్వ సంఘు 

టనలు చెపే బృది జాగదవస్థ. 

జాగ్యతలొ జ్యాగత :._ అంతకరణాలు నాలుగు పంచేం।ది 

యాలు ఈ తొమ్మిదింటిని అనుభవిస్తూ జ్ఞానంతో ఉండేది జా[గతలో 

జ్యాగదావస్థ. 

జ్యాగతలో స్వష్నరి :.. మునువు ఒకరికీ ఓకమాటజిప్పి అతను 
అడిగినప్పుడు మరచిపోయి, మళ్ళి అవున నేది జా్యగతలో స్వప్నం. 

జా్యగతలో సుష ప్టీ._ ఈ అవస్థ మరచిపోయి నాకు తెలియదు 

అని చెప్రేది జ్యూగతలో సు సుషు_ప్త్యవస్థ, 



let 

జా[గతలో తుర్యం :_ సకల తలపులు అణగిపోయి |బహ్మ 

మయంగా ఉండేది జా|గతలో తుర్యావస్ట. 

తుర్యాతీతం :_ కళ్లు తేలవేసి తూగువచ్చేది తుర్యాతీతం. 

అ వ స్త అ స్ట తాలం:_ (భూ మధ్యంలో జా|గదవస్థ 

ఉంటుంది. దానికి రెండంగుళాలమోద తుర్యం ఉంటుంది. ఇని గాక 

కెవలావస్త సకలావస్త్క సిద్దావస్త అని మూడువిధాల అవసలున్నాయి. 
| థి ధి థి | థి 
వీటిలో కవలావస్ట మూలాధారంలోవడి సర్వాంగాలు తెలియక అణవ 

మలమనేది కప్పుకొని ఉంటుంది. అంతఃకరణాలను [పావుగా చూసేది 

కతటాననలే 
థి ధి 

అ ద్ద లో దం: కాలజ్ఞానంలో “సిద్ద బోధము అనే 

శీర్షికతో లేలే పద్యాలున్నాయి. ఈ పద్యాలు “సిద్దా!” అనే మకుటంతో 

రచించబడ్డాయి. ఇందులొ కొన్ని కందపద్యాలూ, కొన్ని గీతాలూ 

ఉన్నాయి. అయితే |బహ్మంగారు రచించిన గీతపద్యాలు విలక్షణంగా 

ఉన్నాయి. |[బహ్మంగారి రచనలలోని ఛందోవిశేపాలు అనే 

అధ్యాయంలో పె అంశం సోదాహరణంగా వివరింపబడింది. 

మకుట ౦: ఈ పద్యాల చివర కనిపిస్తున్న సంబుద్ధి 
[బహ్మంగారి శిష్యుడైన సి ద్ద య్య నుదేశించి చేసిందనే విషయం 

వాడుకలో ఉంది. కానీ సిద్ధయ్యకు చేసిన బోధగనుక “సిద్ధబోధము” 
అన్నారనడం సమంజసం కాదు. సిద్దిఅన్నా సిద్దముఅన్నా ఈడేరినది, 

1. వీర బహ్మము, పోతులూరి = కాలజ్ఞానము, 1పచు ; కృష్ణమూ రి, రంగయ్య, 

కందిమల్హాయపతై, 1974. దృట 151 నుండి 175. 
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ఎడతెగనిది, గహయోగము అని అర్ధాలున్నాయి. [గహయోగమంపే 
అపూర్యవస్తు[పా ప్తి అని నిఘంటువు చెబుతున్నది, బ్రహ్మజ్ఞానం కూడా 

అపూర్వవస్తువే, ఈ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందడమే సిద్ధి, ఇటువంటి 

సిద్ధిని గురించిన బోధయే సిద్ధ్దబోదం. సిద్ధిపొందిన [పతివాడు సిద్దుడే, 

కనుక మకుటంలోని సంబుద్ధి సిద్ధులందరికీ వ రిస్తుంది. 

కృత్యారంభం _ 

(శ్రీకరముగ ళివ కవులకు 

[పాకటముగ భక్తులకును భావజ్ఞులకున్ 

లోకములోన వెల్లుని 

రాకారమునకు శరణు జూయర సిద్దా ! 

జ కలత 175: 

ఈ పద్యంతో సీద్ధబోధం [పారంభీంచబడింది. పూర్వకా వ్యాల పద్దతీలో 

శ్రీకారంతో పద్యాన్ని మొదలు బెట్టారు (బహ్మంగారు. దీన్లో ఇంత 

భక్తులు, భావజ్ఞులు లోకాలలో నిండి వెలుగుతున్న నిరాకార ని నిద్దుణ 

బ్రహ్మ, స్తుతించబడ్డారు. [(గంథంలో ఇది యిష్ట దేవతా స్తుతి, 

కవి స్తుతి £- (పాచీన కావ్యాల మార్గంలో సిద్ధబోధంలో కవి 

స్తుతి చేయబడింది. “హం డదితకవులకు నెల్లను Bo త 

(కాల. వు, 175) అని కవులను స్తుతించారు. బ్రహ్మంగారు ఈ 

ఘట్టంలో ఉన్న పద్యాలలో కవులు కవిత్వం అనే అంశంపై తొకుగల 

అబి[ప్రాయాలను వ్యక్తంచేశారు. దాదాపు 1 పద్యాల్హో ఉన్న ఆయన 

ఇావాటలిలా ఉన్నాయి. 

కని విని కాననివారు కవులు కాదు. కవి నేర్చ్నులన్నీ కాళికే. 
కవికన్య మహోమాయి. కవి ఎంఈ ఘనుడై నా మయ్మబహ్మకు 



సొటిరాడు. పట్టులెని కవితను భజింపరాదు. పట్టిన దివ్యగురుని పదమే 

కవిత. నేర్చుకవులు నెరయోధుల మనుకొంటారు, జ్ఞానకవులను చూసి 

ఆ|గహిస్తారు, ఈ ఇరువురు కవులను (త్రాసులో పెట్టి తూ స్టే 

జ్ఞానకవులే మోక్షంచెపు మొగ్గుతారు. దబ్బర కవులకు యమధర్మరాజు 

దెబ్బలు తప్పవు. గొప్పకవులే అజ్ఞానంలో పడిపోయారు. నేను 

కవుల కెల్లా కవిని, అని చెబుతూ _ 

“కవులకు ఈవుల నిచ్చుట 

నయమే ఈ సభలకెల నన్నెన్న నై 
(ap) 

రస కవులకు రభస కవులకు 

సరి విచ్చి పంప సిధ్రా!” సరిగా యీవిచ్చి పంపు జాణర సిద్ధా 

కాల, పు. 177, 

ఆని అన్నాడు. శృంగారాన్ని ఆరాధించే నాటి రసికసభల్లో బ్రహ్మం 

గారికి స్థానం ఇవ్వలేదు కాబోలు. తాను మాతం రసకవులకూ రభస 

కవులకూ బహుమాన మిస్తానన్నాడు, 

పరవుహంస కాళికొంబ పద్యరత్నాలు న్ు 

కాలజ్ఞాన [గంథంలో 18వ వుట నుంచి 2218వ పుట వరకు 

పరమహంస కాళికాంబ పద్యరత్నాలున్నాయి. “కాళీ” అనే సంబోధన 

గల కందపద్యాలూ “కాళికాంబ హంసకాళికాంబి అనే మకుటం గల 

గీతపద్యాలూ ఉన్నాయి. ఈ పద్యాలసంఖ్య రెండువందలకు మించి 

ఉంది. వీటిలో భక్తి, జ్ఞాన, యోగాలను గురించి చెప్పబడింది. 

17] 



అక్కడక్కడ సాంఘిక దురాచారాల ఖండన, మూడథభ్ 

మున్నగు విషయాలు ఉన్నాయి. 

మకుటం :_ “కాళికాంబ హంస కాళికాంబో అనేది (బహ్మం 

గారి పద్యాల మకుటం. ఈ మకుటం మిక్కిలి అర్ధంతో కూడి ఉంది. 

బహ్మంగారి వేదాంతధోరణి ఇందులో గోచరిస్తున్నది. కాళికాంబ 
అంకే పార్వతీదేవి. శల ఈ పద్యాల్లో సంబోధించబడింది ఆమె కాదు. 

హంస కాలిగంలిబ అంకే హంస అనే కాలికాంబ. హంస అంకే 

ఉచ్వాస, నిశ్వాసలు, దీన్నే [పాణమనికూడా అంటారు. హకార 

బిందు సకారాలే హంస. “సో” అనేది సెకిపీల్వే శాస. “హాలో 

అనేది వదలిపె'కై శ్వాస, హకారం శివభీజం సకారం శ కిబీజం. 

శిరస్సులో [బహ్మరం[ధంలో కేయిదళాల సహసారచక్రరి ఉంటుంది. 

ఇదే శివ శక్తులకు ఐక్యస్తానం. దీన్ని తెలిసికొని దృష్టి నిలిపేవారే" 

పరమహంసలు. ఉచ్చ్వాస, నిశ్వాసలు శివశక్తులు గనుక శివశక్తుల 

ఐక్యస్వరూపమె కాళికాంబ గనుక హంసకాళికాంబ అన్నారు. ఈ 

కాళికాంబ స్వరూపం తెలుసుకో గలిగేవారు పరనుహంసలు గనుక 

పరమహంస కాశికాంబ పద్యరత్నాలని (బ్రహ్మంగారు చెప్పారు. ఇలా 

బ్రహ్మంగారి పద్యరత్నాల శీర్ష క భావగర్భితంగా ఉంది. ఈ పద్యాల్లోని 

ముఖ్యారంిశాలిలా ఉనగ్నాయి. 

ఆత్మజ్యోతి ;- మానవుడు ఆత్మజ్యోతీని చూసి ఆరగించాలి, 

[పాణలింగాన్ని చూసి (బతకాలి. విజ్ఞానంతో [పకృతిని చూడాలి, 

ధ్యానం *_ నారాయణుని ధ్యానం చేయాలి. కానీ కొందరు 

తమనోటికీ నాలుకకూ మధ్య రోకలి అడ్డంగాఉన్నట్టు రాను అని 

పలుక లేరు. 
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దివ్యసల _ ఒకపెదవి నూమి మరొక పెదవి ఆకాశం. 
థి 

పెదవులు రెండి-టికి మధ్య పదునాలుగు భువనభాండాలు ఉన్నాయి. 

ఈలో కాలున్న ఈనోర. దకంసతరః 
లిం 

(తిమూ రులు / Rs (హ్మ దెవుడు. చూపు శివుడు. 

a ర 
S Be క) 

(బహ్మం:- (హ్మం అంకు ఎక్కడో పరదేశంలో లేడు. 

బహ్మమం'కే విజానం, ఈ బహ్మం మానవదేహంలో శికస్సులో 
ఈ 

సహ సారచకంలో ఉన్నాడు. జానదృ్భృషితో చూసే కనిపిసాడు. 
డూ తు యాం టం 

ఈక సూతం ;--  శుహ్మాన్ని తెప్పగా చేసుకొని (పకృతిని 

ఈదాలి. అంటే విజ్ఞానంతో తరించాలని భావం. 

మ న స్పు.- మనన్సుకంకే వేరేమహిమ లేదు. మనస్సు 
శుద్దిగాఉ ఉంకే నమస్కారంతో పనిలేదు. మనస్సులోనే మంచి చెడులు 

ఉన్నాయి. మనసే గొప్పది. సుఖదుఃఖాలు మనస్సులోనే 

ఉన్నాయి. ఈమర్మం తెలుసుకొంకే సుఖదుఃఖాలు లెవు. 

ఇంకా ఈ|గంథంలోని మిగతావిషయాలు |బహ్మంగారి సందేశ 

సారాంశం అనే కీరి కలో ప్రత్యేకంగా వివరించబడాయి. 
యి gr 

కాలజ్ఞాన గోవింద వాక్యాలు :. 

[బహ్మంగారె కా౭జ్ఞార [గంథంలో 221వ వుటనుండి చివరి 

వరకూ ఉన్న గోవిందవాక్యాలు మొ త్తం 825 ఉన్నాయి. ఈ గోవింద 

వాక్యాలు జన|శుతిలో గోవిందవచనాలు, గోవిందనామాలుు అని 

వ్యవహారింపబడుతున్నాయి. 
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ఫీ రీ క $. “వాక్యము” అంకు పద పదార్థాల పరస్పర 
స 

సంబంధం చెడకుండా ఏ కార్టత్వం కలిగి కియతోగానీ తదితరాలతో 

గానీ ముగిసే పదసముదాయమని వైఘంటికార్జం. 

“వచనము” అంకు మాట, పదం, వృతాంతం, పతిజ్ఞావచనం 

అని తరాలు తోం 

“పదము” అంకే గేయం, పద్యపాదం, పాచచిహ్నం, చిహ్నం 

శబ్దం, వాక్యం |పయత్నం అనే అగ్ధాలున్నాయి. 

పె అర్థాల ననుసరించి చూస్తే గోవిందవా కాాంన్నా గోవింద 

వచనాలన్నా గోవింద నామాలన్నా అన్నీ అషవంతమైన వీరి కలే 
ధి = మ 

బ్రహ్మంగారి గోవిందవా కాలు పదాలయొక్క వాటి అగంయొక్క 

పరస్పర సంబంధం చెడిపోకుండా [కియలతో ముగుస్తున్నాయి. కనుక 

వాక్యం అనే పదంయొక్క నె ఘంటికాక్షం గోవిందవాక్యాలపట సార్షక 
దు ణి C౧ on) 

మవుతున్నది. 

వచనాలు అలకే మంచిమాటలనీ విశ్వ శే] యమైన వృతాంతం 

గవి కాలజ్ఞాన వచనాలు గనుక భవిష్యత్తులో ఇలా జరుగుతుందని 

చెప్పె (పతిజ్ఞాపచశాలనీ చెప్పవచ్చు. పదము అంకే ఉన్న అర్జాలను 

బట్టి గేయాలనీ హరిగోవింద శివగోవింద అనే చిహ్నాలు గలవనీ 

పాదచిహ్నాము (ముద అనే అర్థాన్ననుసరించి “రివ గోవింద” అనే 

ముుదాంకితాలని చెప్పవచ్చు. 

దుకు లజ “కాలజ్ఞాన గోవింద వాక్యములు” అనబడే 

రచనను 325 పాదాలుగల ఒక గేయమాలికగా చెప్పవచ్చు. “శివ 

గోవింద గోవింద హరిగోవింద గోవింద” అనేది (పతిపాదం చివర 

పునరావృతమవుతుంది. 
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“రివాయ శివరూపాయ విషమే” 
ర్ం 

_ శ్రీసూక్తం 

అనే అదైపతభావాన్ని యె మకుటంలో న్రాపించారు. 

కాలజూన గొవిందవాక్యాల్లో బ్రహ్మంగారు భవిష్యత్ ను 
అగ ap) 

చెప్పారు. ఈ భవిష్యత్ కథనాన్ని విని ఇదంతా బూటకమని 
అ కొందరు ఆధునికులంటారు. ఈ అంశాన్ని కూడా (పన్తావిస్తూ 

“పాగరుబోతులంత భవిష్యమంతాయు 

బూటకామని పల్కుచుండేరుమా 

కాగల కార్యముల్ కనురెప్పపాటులో 

జాగులేకను వేగ జరగేనుమా” 

కాల. పు. శిిలి 

అని చెప్పారు, కాలజ్ఞాన గోవిందవాక్యాల్లో బు హ్మం గాదు 

కలియుగాంతం వరకు జరిగ భవిష్యత్తును వర్ణించారు. (బహ్మంగారు 

భవిష్యత్తుగా పలికిన కొన్ని ముఖ్యమైన క సట (పత్యేక శీర్షికలో 

వివరంచబడాయి, 
Co 

కాలఅజాన తత్వాలు :_ 
జు 

ఆంధ దేశంలో (బహ్మంగారు చెప్పిన కాలజ్ఞాన తత్వాలకు 

అంతులేని ఆదరణ ఉంది. వ్యావహారిక భాష లో రచించబడిన 

ఈ తత్వాలు దేశమంతటా మౌఖిక పచారాన్ని పొందిఉన్నాయి. 

పంధొమ్మిదవ శతాబ్ది చరమభాగంలో పరిమి వీరా చారులు బ్రహ్మం 

గారి తత్వాలను సేకరించాడు. ఇవి బ్రహ్మంగారి తత్వాలనిచెప్పి 
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లిఖితపూర్వకంగా భ|దపరచాడు. ఇవి “పోతులూరి వీర బహ్మముగారి 

తత్వములు” అనే శీర్షికతో ముడించబడ్డాయి. "పెరుకు [బహ్మాంగారి 

తత్వాలని ఉన్నా ఈ [గంథంలో ఇంకా సిద్దయ్య, ఆగంటి లక్ష్మప్ప, 

నాసరయ్య, చలమయ్య, నరసింహదాసు మున్నగువారి తత్వాలు 

కూడా ఉన్నాయి. ఈ సంకలన [గంథంలో పరిమి వీరా చార్యులు 

ఈ కిందివిధంగా గద్యను రచించారు, 

was వీరా చార్యులయ్య గారు నిత్యసేవానిరతులు, ఆడి తప్పుని 

వారు పలికి బొంకనివారు శివపూజా దురంధకుల్కు_ సత్య|వతులని 

తు నిశ్చయించిరి.” 
య 

-పె గద్యలో చెప్పిన లక్షణాలు కలవాడు కనుకనే పరిమి వీరాచార్యులు 

తాను సేకరించిన తత్వాల న్నీ | బహ్మంగారిచేనని రాయకుండా 

ఆయా తత్వాల రచయిత లెవరో చెప్పాడు. కనుక ఇప్పటికి ఈ 

గంథంలో దొరికిన తత్వాలు |పామాణికాలని నిర్ణయించవచ్చు. 

“తత్వం” అంకే పరమాత్మ అనీ స్వభావమనీ అర్థాలున్నాయి. 

బ్రహ్మంగారి గేయాల్లో పరమాత్మను గురించిన బోధయే ఎక్కువగా 

కనిపిస్తుంది. కనుక (బహ్మంగారి గేయాలను తత్వాలు అనడం 

సముచితమే. “పోతులూరి వీర[బహ్మముగారి కాలజ్రాన తత్వములు” 

అనే ఈ సంకలన [గంథంలో బహ్మంగారి తత్వాలు ఒకచోట ఒక 

[కమంలో లేవు. ఇతర రచయితల తత్వాలతొపాటు మధ్యమధ్యలో 

ఉన్నాయి. ఈ తత్వాలకు సంఖ్య లేదు. ఈ[గంథంలొ (బహ్మంగారి 

ల వీరాచార్వులు, పరిమి _ పోతులూరి వీర|బహ్మముగారి కాలజ్ఞానతత్వములు, 

(పీచు ఏం. వి. గోపాల్ & కో, మ్యదాను, 1976, పు. 1, 
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పేరుతో ఉన్న తత్వాలు ఆయా వుటల వరుస ననుసరించి వరుసగా 

ఈ[|కింద సమోక్షీంచబడుతున్నాయి, 

ఈకయయ తత్తం a (పు. ల్సి 

పూజకు నేనా స్త్రి (బహ్మ్మపూజకు నేనా స్తీ 

పూజకు నేనొ ప్పి వున్నమవెన్నెల కాయము 

సిద్ధిని కలిపేటి వస్తువ 1వపూజకు॥ 

మనసునకు బకము మాయరూపము 

అగ్ని[కోధము బుద్దిగరిధము చిత్తము 
చిలాక్షతలు తీసుకురమ్మని ఘనుడు 

వీర్య బహ్మమునకు [వపూజకు॥ 

ఏడు బ్యురనిచ్చెన వెనుక వెలుగుదాటి 

పువ్వులు కోసుక అఖండ తేజము వెలిగే 

గురునికి అత్మవూజలు చేసిటందుకు ॥$పూజకు। 

మొదలును కాళ్లు కొమ్ములు చేసేటందుకు 

చెవులు ముక్కులు మొగ్గకన్నులు నాగమతల్తె 

పువ్వులు తీసుక / పూజకు॥ 

నమ్మిక నాగాభరణము తీసుక 

నాలుక నాగాపాశము చేసుక 

వేడుక మంగళహారతి తీసుక 

చూపు రూవు నై వేద్యము తీసుక [పూజకు॥ 

పలుకు గంట 1పాజముల జంట 

పపంచమంత అఖండ పోతులూరు వీర బహ్మము 

ఈ తత్వంలో ఆత్మపూజా విధానం చెప్పబడింది. పున్నమి దృష్టి 
ఈ శరీరానికి సిద్ధికలిగించే వస్తువు. ఈ పూజకు కావలసిన పూజా 
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దవ్యాలన్నీ శరీరంలోనే ఉన్నాయి. పూజలుపాందే గురువు ఏడ. మెట్ల 

నిచ్చెనపై (అంక సహ్మసారంలొ గ పరంజ్యోతి. ఈ పూజకు 

నమ్మకమనేది నాగాభరణం. నాలుక నాగాపాశం. వేడుకయే మంగళ 

హారతి. చెవులు, ముక్కులు, మొగ్గకళ్లు (అంజు అర్హనిమోలిత నేత్రాలు 

పూజా|దవ్యాలు, చూపు రూపులే నై వద్యాలు. ఈ పూజ చేసేటప్పుడు 

[మోగే గంకే [పాణముల జంట (అంజు ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసలు) 

ఈగేయంలో రాజయోగం చెప్పబడింది. కుండలిని లేపి సహసారానికి 

చేర్చడమే ఈ ఆత్మపూజకు ఫలితం. తత్వం చివరఉన్న “*ో పపంచ 

మంత అఖండ పోతులూరి వీర్యబహ్మము అనేది రచయిత 

ఆంకతము[ ద. 

రెండవ తత్వం 2 (ప. 4.) 

నే జూచినానె [బహ్మాము నాలో 

నే జూచినానే సద్గురు నాలో 

నే జూచినానే గనే; 

నే జూచినానమ్మ 'నెలతరో 

తారక రాజయోగము నందు 

రంజిల్లు నా గురుని nN 

కన్నుల నడుమాను సన్నపు దిడినా 

తిన్నగా వెలిగేటి 

పున్నమ చం దుని rn 

ఫాల భాగమునందు 

నీల జ్యోతుల నడుమను 

పీలలాడుచు నున్న 

వర లిలగమూ ర్రిని నే; 
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చూపుల లోపల 

పాపల నడుమను 

వ్యాపించి వెలిగేటి 

అ పరంజ్యూతిని నే! 

ఛక్ర్తురాాగము నందు 

పళ్చిమ వీధిని 

నికేపమై వెలుగు 

సాక్షిభూతుని నాలొ శనే॥ 

చందమామకు నడుమను 

కుండలాక్చుతి యని 

ఆనందముగ నేడు 

హారి పోతులూరయ శనే॥ 

బహ్మంగారీ తత్వంలో తాను తనలో దర్శించిన 1బహ్మ ౦ అనే 
సద్గురువును గురించి చెప్పారు. ఉపనిషత్తులో “వజ్ఞానం |బహ్మ1” 
అని చెప్పబడింది. _పజ్జ్ఞాన స్వరూపమే (బహ్మయని పై వాక్యానికి 

అర్ధం. తారక రాజయోగంలో రంజిళ్రవాడే తన గురువని |బహ్మం 

గారు చెప్పారు. “సాంఖ్య, తారక, అమనస్క యోగములను రాజ 

యోగముగా శాస్త్రము పిర్కొనుచున్నది2”. అని పండితులు 

1. బతరేయోపనిషత్, తృతీయాధ్యాయం, పు, 48, 

అను; పండిత గోపదేవ్, ఆంబాదర్శన _గంథమాల, కూచిపూడి 19682, 

2, వీరరాఘవాచార్యులు, కి"ండూరి = యోగదర్శనం, 

(ప్రచు; వీరరాఘవ గంధావళి తెనాలి, పు, సరి. 

18] 
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పేర్కొన్నారు. ఈ యోగం భగవద్దీత అరవ అధ్యాయంలో అత్మ 

సంయమయోగంగా చెప్పబడింవె. రెండు కన:బొమల మధ్య చూపును 

నిలిపితే కనిపించే వెలుగులో ఉన్నవాడే తన గురువనీ అ గురువును 

తాను చూశాననీ |బహ్మంగారు చెప్పారు, తత్వం చివరిలో “ఆనంద 

ముగ నేడు హరి పోతులూవయ్య* అనేది అంకిత ముద. 

యూడబ్ తత్త్సం :_ (పు. 4 

పాలోయమ్మ పాలు నా దేహమరుగని పాలు 

వాలు పాలు యని (పణవం పట్టుక 

ధారణచేసే థిరుల కెల్లను 1పా॥ 

'పెరుగోయమ్మ "పరుగు సద్దురునిక్య పచే గల్లు 

పెరుగు అయిదింటను తరచిన ము క్షికాంత 

ముదమున జిలికిన 1వా॥ 

చల్లాయమ్మ చల్ల సద్దురువాక్యంబు నెగజల్ల 

చల్ల చిలికి ఖేచరి ము[దయు సత్కళవీధిని 

సమరసమైన ॥ పా॥ 

వెన్నోయమ్మ వెన్న సద్దురువాక్యము లే విన్న 

నెన్న శళికన్న శిఖామణియున్న శివపరుతై న 

వారికి 1 మా॥ 

నెయో్యయమ్మ నెయ్యి మన వర[బహ్మము పై నెయ్యి 

నెయ్యి నెయ్యి ఆరింట మూడింటను అపోజ్యోతి 

అనుభవ పరులకు hz 

“పాలోయమ్మ పాలు” అని చెప్పిన ఈతత్వంలో (బహ్మంగారు భగ 

వంతుని స్వరూపాన్ని తరచి చూపించారు. పాలు తోడువే స్టే పెరుగా, 

"పెరుగు చిలికితే చత్కె చలనుంచి వెన్నవచ్చి, వెన్నను కానితే నెయ్యి 
యు op, 
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వస్తుంది. ఇదేవిధంగా తరచిచూస్తే దేవుడు కనిపిస్తాడు. అనే 

భావాన్ని చెప్పారు (బహ్మ్మంగారు 

ఈ తత్వంలో “ఖేచరి” “సత్కళ” “ఆపోజ్యోతి* అనే వేదాంత 
సంబంధమైన పదాలు ఉపయోగించ ఎడ్డాయి. ఖోచరి అంకు రాజ 

,.యోగులుపకే అయిదుము[దలలో ఒకటి. దిన్నిగురించి సీతారామాంజ 

నేయ సంవాదంలో ఇలా ఉంది. 

“కనులు మూసియైన కడు విచ్చియైన 

[భూమథ్యమున చూపు మలచి నిలిపి 

ఊర్ధ్వ్యముఖముగాగ నొనర జూచినది 

ఫేచరి యను ముద కిశవర్య” 

అశ్వాసం, 1. పు. 104 

సత్కళ అంటే శాశ్వతమైనకళ యని అర్ధం. అదే పరమాత్మ, అదే 

పరంజ్యోతి. అంకే దేవుడని భావం. ఈపదాన్ని ఇదేఅర్థంలో పోతన 

ఇలా |పయోగించాడు, 

“పరంజ్యోతికి సర్వజ్ఞునకు కృపాశాంత మతికి 

గడగియు (బక్బుతి పురుషుల కంశు 

బరముడ్డై న వానికి [మొక్కిదో 

భాగవతం _ తృతీయ స్కంధం 

ప, 966, పు. 291. 

పోతన ఈ పీద్యరిలో వి స వును పరంజ్యోతిగా వర్ణించి ఆయనకు 

నమస్కరించాడు. 
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నాలుగవ తత్వం :- (పు. ర 

పనికి మాలిన (బహ్మజ్ఞానము 

పలికితె (బహ్మం బయ్యునా 

బూది పూయగా పూర్వ కాలంబున 

బూడిదయై పుక్రునా 11 పని।। 

త త్తరపడి యా చదువుల్చుదివితె 

తత్వవిచారం బయ్యెనా 

ఉత్తమమైన నూ రెండ్లు దాటిన 

ఉత్తమ పురుషుం డయేన” 1 పని!॥ 

జాడెరుగకను జడలను దాల్చితె 

జన్మరహితం బయ్యునా 

నాడు నేడు నొక నాణ్యము లోపల 

మేడల కాంతియు చేరవలెన్ 11పని॥ 

రంగుగ గడ్డము "పెంచుకయుం'కు 

రాజయోగి కాబోయెనా 

శృంగారమని పోతులూరి 

సు[బహ్మణ మును చెరవలెన్ [పని॥! 

(బహ్మజ్ఞానాన్ని గురించి బోధించినంత మ్మాతాన |పయోజనం లేదు. 

బూడిద శరీరానికి పూసుకొన్నంత మ్మాతాన లాభంలేదు. చదువులు 

చదివినంతమాతాన మంచిస్వభావం కలుగదు. వంద సంవత్సరాలు 

(బతికినా ఉ త్రమపురుషుడు కాజాలడు, (బ్రహ్మజ్ఞానం పొందే మార్గం 

తెలిసికోకుండా జడలు సపెందుకొంకే మోక్షం లభించదు. గడ్డం 

సపెంచుకొన్న వాళ్లంతా రాజయోగులు కాజాలరు, అని ఈ తత్వంలో 

బ్రహ్మంగారు చెప్పారు. 
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ఈ తత్వంలో _్రైహ్మ జ్ఞానము అనే వేదాంత సంబంధమైన 

హపారిభాషికపదం వాడబడింది. (బ హ్మ్ జ్ఞా నా న్ని గురించి 

తై త్తిరియోపనిషత్తు ఇలా చెప్పింది. 

“సత్యం జ్రానమనంతం (బహ్మయో వేద 

నిహితం గుహాయాం పరమే వో్యమన్” 
పథమోానువాకః వాక్యం 1. పు లె9. 

సత్యస్వరూపం గలది, జ్ఞానస్వరూపం గలది, అంతం లేనిది, ఉత్కృష్ట 

మైన హృదయాకాశంలో దాగిఉన్నదానిని అయిన [బహ్మను ఎవరు 

తెలునుకొంటారో వారు (బ్రహ్మజ్ఞానం గలవారని “పెవాక్యంలో చెప్ప 

బడింది. “పోతులూరి సుబహ్మణ్యమును చేరవలెన్” అనేది 

అంకితముద. 

ుదబో తత్వం జ 

ఇదిగో కాలంబు వచ్చెనూ హెచ్చరిక హెచ్చరిక 

మున్నదిగో |పభువు మెచ్చునూ igi 

ఇదిగో కాలంబువచ్చె అదియేమో యని మిరు 

మదిలోనె అనుమాన మేలనయ్యా nail 

పదిలాము ఖెతాళ పంపు బాధలను 

చెదరాక మోరు గురుథా్యనంబు చేసికోరయ్యా ( 

ఇన మండలంబులనుండి ఇన బె జులిద్దరు 

ఇనపరూప అస్తా,ది కేగినారయ్యా [|| 

మననేల భూభారమణచిన సిద్ధాము 

ఘనులచే పట్టితే కడ తేరరయ్యా ఇ 

బంగారము రెక్కల పక్షుతై తే రెండు 

భావంబులో దృష్టమాయెనయ్యా TE 
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సంగతి దప్పిన నరులను బటీయు 
లు 

నెల్ల భంగుల చేరి వుండరోరయా] fe 

తం|డికొడుకులున్న తావునకు బోయి 

దండము తీసుక తిరిగిరారయ్యా hai 

కండగల వారికి కండాలు తిరిగాను 

కారణ పురుషుల కని తిరిగిరయా్య trail 

పదియేడింటీవార్ని పట్టుక" సిపోయి 

భాషింప బాహ్మణుల జంపితిరయా 113911 

వేడుకతో శివపోతులూరి 

పట్టాభి షకము సత్యమేనయ్యా fal 

[పభువు మెచ్చేకాలం వచ్చింది. అది ఏమోలే అని అనుమానపడవద్దు. 
కొశాచ్చుం ఆజ్ఞ చేత చెదరిపోక ధ్యానం చేసుకోండి. అని |బహ్మంగారు 

[1పభువు వచ్చేకాలం వచ్చిందని [పజలను హెచ్చరించారు. ఈ తత్వం 

చెప్పిన పద్ధతి మిక్కిలి మర్మంగా ఉంది. ఈతత్వంలో |బహ్మంగారు 

“బంగారము రెక్కల పక్ర్షుతై తే రెండు 

భావంబులో దృ ష్టమాయెనయ్య” 

అని ఆన్నారు. ఈ రెండుపక్రులు జీవుడికీ ఈశ్వరుడికీ సంశేతాలని 

వేదాంతులు చెబుతారు. ఇటువంటి సంకేతాలు ఉపనిషత్తులలో ఉప 

యోగించబడ్డాయి. ఈకింది శ్ఞా శోకంలోని సంకేతాలను పరిశీలించండి. 

“ద్వాసుపర్తా జ. సఖాయూ 

సమానరి వృక్షం పరిష స్వజాతే 

తయోరన్యః క పిప్పులం స్వాద్వ 

త్యనశ్న న్నన్యోఒభి చాకళీతి” 

త్ శ్వేతా శ్వతరోపని షతు 

అధ్యాయము 4. 

. -6 వు, 69, 604. 
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లు జంటత్సై ఒకచెట్టు నాశయించి ఉన్నవి. అందులో ఒకటి 

లా ఎను తెంటున్నది. రరజవది పండ్ర జోలికి పోక పండ్లను 

ని చూస్తున్నది అని పై సోకానికి అర్ధం. ఈ రెండు పక్తులు 

'శ్వరులకు సంకేఆ*లు. వృక్షం సంసారానికి సంకేతం. ఇమువంటి 

భావమే [బహ్మాంగారీ తత్వంలో చెప్పారు. 

(గ ౦ © 
మ్ రి 

వో 

PA 

ఆరవ తత్త్వం =. (వు. 6 

మద కావరములారా గురుని మరచియున్నా రె 

తలి. మరవక ఈశ్వరమ్మను మతిలొ నుంచండి ఓతరలి॥। 
ఛా యి ఛా 

మాటి నాటికి హరుని నామము 

మాట మారిన సంటకున్న 

నిశాటుల గోటమోటి |తోయు గురుడు ;తల్లి1 

చేరుకొంకు మనమున నాగురు 

బాగా నున్నవారిని పట్టి 

చెట కేలదితురటి జీవులాను మోరు కతి ॥ 
క, లు మిక్. 

మిక్కిలిగా చక్కగా తూర్పున నొక్కటి 

చుక్కబుటి రక్శాసి భూతములెల 
EN) ap) 

(గక్కున కూల లయము చేయుదురు (1తల్రి1| 

సపలదకోరత లో వఅను నాదమైన క త్తిపట్టి 

చండి భూతములాడుచున్న 

నిండు వేడుకల గాను తలీ .+తలి 11 
అ ఉం 

ఒప్పుగా శివపోతులూరప్పాను 

మదినుంచితేను నొప్పుగా స్థిరసంపదాలు 

ఎప్పుటికిని నిచ్చు గురుడు 11తలి 1 
af) 
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ఈ తత్వంలో [బ్రహ్మంగారు గురువును మరువవద్దనీ తల్లియైన పార్వతిని 

మధిలో ధ్యానించండనీ బోధించారు. శివుని నామాన్ని జపిస్తే నిశాటు 

లను (తోసివేస్తాడు. అని చెప్పారు. “*జప్పుగా శివపోతులూరప్పాను 

మదినుంచితేను ఒప్పుగా స్థిరసంపదాలు ఎప్పటికిని ఇచ్చుగుగుడు” 

అనే చరణంలో అంకితము[ద ఉంది. 

లె శల తత్తం క (వు. 7 

రాక్షసుల కులములను నీరు చేయ 

శ్రీరాములు జననం బె నాడు 

అక్షయముగ నా దివ్య వత్సరంబందు 

(సకాశంబై నాడు 4 రాక్ష! 

శికపేయు దుర్మార్గుల మాద 

శక్తులు పంపిస్తున్నాడు 

ఈక్షితి లోపల మానవ కోటికి 

వింతలు నివరిస్తున్నాడు రాక్ష 

రక్షించెదనని కొందరి తోడను 

రహస్యము లాడుచుణ్నాడు 

అన్నాతికి తానిచ్చిన మాటకు 

ఆలోచించుచున్నాడు 11రాక్ష!! 

పన్నగేం|ద భృగు పాశాంకుశధరు 

లన్నిట నిలిచేనన్నాడు 

ఆకాశంబున ధర్మదేవత 

అర్భాటించు నిజమన్నాడూ గరాకర్ష!। 
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జోకతొ ఆధ్వని లోకములో విని 
వీకాకెతుంద నన్నాడు 

ముందు మార్లశిరాష్ట్రమిలో 

యుగసంధి బుట్టు నిజమన్నాడు రాక్ష! 

ఇందుకు మర్మము మూనవ ఈ కము 

నందున లవన్నాడు 

అందుకు దష్పతె హీనజాతి వా 

నింటను బుశక్రునన్నాడు (1 రాక్ష! 

తుచ్చ కులము ముసల్మానిం 

ముచ్చటలడుగు మన్నాడు 

తప్పుగాదిది విశ్వకర్మల 8 

ఛారబో సి నిజమన్నాడు రాక్ష! 

నూట యెనిమిది కొట్లు కృతయుగ 

ధర్మము నడిచే నన్నాడు 

వేడుకతో శివ పోతులూరిలో 

వెలుగుచునుండే నన్నాడు రాక్ష! 

రాక్షస కులాన్ని బూడిద చేయడానికి శ్రీరాముడు జననమయ్యాడని 

ఈ తత్వంలో |బహ్మంగారన్నారు. శ్రీరాముడు అంశకే (బహ్మంగారే. 

ఆయన దుష్టులను శిక్షించడానికి శిస్టలను రక్షించడానికి రాబోయే 

వింతలను వివరించడానికి అంకేు కాలజ్ఞానం చెప్ప డానికీ తానవతరించా 

నని చెప్పారు. “వేడుకతో శివపోతులూరిలో వెలుగుచునుండే నన్నాడు” 

అనేది అంకితము[ద, 

19] 
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ఏచణిముిదబు తత్తం FE 

దండి వాడవురా పోతులూరయ్యా 

దండి వాడవురా 

దండి వాడవు వీర్యపచండుడ 

నిండులోకమున నిలిచి వెలుగుదువుర డం 

దండకారణ్య బ్రహ్మాండమైన 

అడవి దండి పాములగన్న 

గురడముచా. నీవు దం 

గుండాము గడిచి లో 

కుండలిపై లేపి 

గుంటమోొదికి లేచి 

యుండ మునుడవపు: నివ ॥దం॥ 

ఎంతవాడవు నివు 

అంతరంగుండాపు 

ఇంత నిర్మల దేహము 

వీర్మబహ్మ్మమురా iol 

ఈ తత్వంలో (బహ్మంగారు కుండలినీశ కిని సహ్మసారానికి చేర్చే 

అంశాన్ని మర్మ పద్దతిలొ' చెప్పారు. ఈ కుండలినీశ క్షి సహ్మసారానికి 

చేర్చే పద్దతిని “యోగదర్శనం” అనే గంథం ఇలా వివరించింది. 

“వెన్నెముకకు మూలమునకు కొంచెముపె న కుండలినీశ క్షి ని దించు 

చుండును. అది యోగులకు మోక్షహేతువును, మూఢులకు బంధ 

కారణమును అగుచున్నది, ఈ కుండలిని వంకరలు తిరిగి ఉండు 

సర్పమువంటిదని చెప్పబడినది. ఎవ్వడు ఈ కుండలినీశ క్తిని యోగాది 

సాధనములచే కదిలించి ఊర్జశీర్హము నొనరింపజాలునో అట్టివాడు 
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పకృతి బంధములనుండి విముక్తుడగును.1? ఈ కుండలినీ శక్తినే 
“పాము” అని కూడా వేదాంతులంటారు, ఈతత్వంలొ బ్రహ్మంగారు 

“పాము” అనే పదాన్ని కుండలినికి మారుగా [పయోగించారు,. “ఇంత 

నిర్మల దేహము వీర్షబహ్మమురా” అనేది అంకితము దం 

తొయ్యిదన తత్త్వం +. (వు. 8) 

అగ" జూ నెదుట వీర] బహ్మ ఆ(గహుడై సక 

అ|గాజు నెదుట వీర్యాగహుడై కులుక 

అపవర్ష సధాముడే మానుమన్నాడు (లగ! 
oO 

నిగహానుగహశ క్రి జాగారిగల 

నింహవ్య్యాషఘుడ్డె అపుడు పర్యాకముడనెడి. [అగ 

కదలనిచ్చి భన. కవన. వీధిని 

ఆధార చక పుర ఛారూడనని అగ 

శ్రీఘుము గురుని ననుగహము వచ్చి 
నీలాంగుడు అపుడు పరా|కముడనేె గగ 

ఈ తత్వంలో (బహ్మంగారు తాను అఆధారచ్మ్శక పురధారుళ్ణి అని 

చెప్పాడు. అంకె ఆధారచ్శకము అనే పురాన్ని ధరించినవాణ్లి అని 

అర్హం. ఈ అఆభారచ్మకాన్ని యోగదర్శనం ఇలా వరించింది. “ఇది 

మూడుకోణములు గలిగి గుదస్థానమునకును, నడుమ అథ్య్కకోణము 

కలదై యుండును. తక్కిన రెండుకోణములును ఊర్థ్వాభిముఖముల్టై 

యుండును, ౪... వంచభూతములలో పృధివీభూతమునకు ఇది 

mt 

d. వీరరాఘవాచార్యులు, కెెండూరి జ యోగదర్శనం, 

1పచు;ః వీరరాఘవ (గంధావళి తెనాలి, పు. 28ళ. 
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నివాసము” దిని ననుసరించి ఆధారచ|[కపురం బూమిఅని ఆ భూమిని 

ధరించినవాడను తాననీ |బహ్మంగారి అభిపాయం. అంకు భూమిని 

రక్షించడానికి వచ్చిన విష్ణువును తానేననే అభిపాయాన్ని ఈతత్వంలో 

|బహ్మంగారు |పక టిం చారు. 

వదన తత్త్వం ;- (వు. 9 

వినుడి (బహ్మముమాయ వినుడి వినుడి జనులారా 

దుడుకూలు విడువండి తడవులేదు. 

పీరగురుడు పలికిన వాక్యం | వినుడి॥ 

శంకాలు జేసేటి కుంకాల నందరిని 

లంకిణీపల్తెకు బూటించ జూచుచు "విను! 

రండి రాజ్యమునుంచి దండమారివచ్చి 

చెండి వేసేటివేళ అంణాయె మోకు || విను!। 

ఆకాశ వీధిలో రాకాసి గుంపులు 

కేకలు బెట్టుచూ వచ్చు కాలమాయె | విను!! 

పోతూలవలె వారు హేతువు దెలియక 

పోతులూరి గురుడు హేతువు దెలిపెను విను! 

జప్పుగాను శివపోతులూరి గురుడు 

ఎప్పుడో ఏవేళ వచ్చియున్నాడని ॥ విను! 

ఈ తత్వంలో (బ్రహ్మంగారు ఆకాశవీధిలో రాక్షసులు వచ్చే 

కాలం వచ్చిందని దుడుకు పనులు విడువండనీ హెచ్చరించారు. 

“జప్పుగా  శివపోతులూరి గురుడు ఎప్పుడో ఏవేళ వచ్చియున్నాడు” 
అనే చివరి చరణంలో అంకితము[ద వేశారు. 
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రటదకొండపో తత్తంం వ (వు. 9) 

చెప్ప లేదంటనగ బోయేరు నరులార గురుని 

చేరి (మొక్కితె (బతుకనేర్చేరు 

చెప్ప లదంటనగ బోయెరు 

తకు దిదెగ్ో గురుని వాక్యము 

తప్పుదోవన బోవువారల 

చప్ప రించి మింగు శక్తులు చెప్పు ॥ 

మొప్పైెతనమున మోసపోయెరు అదిగాక కొందరు 

గొప్పతనమున గోసుమోరేరు 

ఇప్పుడప్పుడనగ రాదు 

ఎప్పుడో ఏవేళనో మరి 

గుప్పుగువ్వున దాటిపోయెడు 

గు్యరపడుగులు ఏరువడును ॥ చెప్ప 1 
తమ తప్పులు తలచకున్నారు తార్మాణమైతే 

ఎక్కువతో తెలియ నేర్తురు 

జోక తోడుత తల్రిపిల్త్లలు 

జోడు బాసి అడవులందు 

కాకిశోకము జేసి |పజలు 

కాయ కసరుల నమలి చత్తురు చెప్పుక 

కేక వేసియు (పాజమిడిచేరు రాకాసి మూకలు 
కాక బుట్టి కలువరించేరు 

ఆకాశము ఎ|రనౌను 

అరుమతము లొక్కకూను 

లోకమందు జనులు అందరు 

నీరు నిప్పున మునిగిపోదురు ॥ చెప్ప! 
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అగలు విడిచి వాగలుదాకేురు అదిగాక పట్టు 

పగలు చుక్కలుచూసి |భమసేరు 
భుగులు భుగులు ధ్వనులు మింటను 

పుట్టి యేగిన పిమ్మటాను 

రామ రామ అననివారలు 

రాలిపోొదురు తలినికోండి చెప్పు! 

ఏమొ ఏమో ఎరుగకున్నారు ఎందెందు జూచీన 

యముని పురికే నడువమందూరు 

భూతలంబున ఇట్టి వింతలు 

పుట్టి పెరిగిన పిమ్మటాను 

నీతి కృతయుగ ధర్మమప్పుడు 
నిజము నిలకడమోజ తెలియును | చెప్పు |! 

ముందువెనుకలు గానకున్నారు మూర్భుతై భువిలో 

ముందు గతియు నెరుగకున్నారు 

కండకోవతొ పిన్న “పద్దని 

కన్ను గానక గర్వములబే 

మందెమేళము లాడువారిని 

బందు బందుగ కోతురక్ళడ "చెప్పు | 

కీడుతైనను కూడవందూరు ఒనగూడినప్వుడు 
ఏడజూచిన వాడు కొండూరు 

వేడుకతో పోతులూరి 

వీరభోగ వసంతరాయలు 

వీడు దీవుల వక చ కము 

పోలు నూ [బహ్మ్మాండమంణతా గ చెప 

ఈ తత్వం (బ్రహ్మ లగారు చెప్పినపహొటిలో విశేషమైన 
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(పాచుర్యాన్ని పొందింది. ఇందులో భవిష్యత్తు వర్గించబడింది. రాబోవు 

కాలంలో ఉత్పాతాలు కలిగి |పజలు నష్టపడతారనీ ఆరు మతాలు 

ఒక్కటవుతాయనీ లోకంలో |పజలంతా నీటిలో నిప్పులో మునిగి 

వోత్రారనీ వర్ణించారు. గురునిచేరి మొక్కితే సుఖంగా బతుకుతారని 

చెప్పారు. *వేడుకతో శ్రీ పోతులూరి వీరభోగ వసంతరాయలు ఏడు 

దీవుల ఏకచ్యకము ఏలును |బహ్మోండమంతా” అనేది తత్వాంకిత ముద. 

దన్నాండన తత్వం ఫు 

ఇంతటను విడిస్టలంబిది ఎవరి కలవి యగును 

సంతతము శివధ్యాన పరులకి గాక (ఇంత 

ఏడుచుట్టకోట ఏకచ్మకాధీశు మాయ 

యని తెలియక మగువగూడి చూడ చూడతరము 

ఏస్వామి వీధులు గలవు పండువెన్నెల కాంతి 

నిండిన గురుడు ;[ఇంత।; 

నలుగురు మంతులు నాయకు లేడుగురు 

కరణాలు ఆరుగురు ఘనముగాను 

నలువదెనిమిడి పదులు నరులు చెప్పేటివారు 

ముప్పదియైదుగురు ముసద్దిలు గలరు 1(ఇంత!! 

ఎనిమిది మదకరులు ఏడువేల రథాలు 

పదహారు లొటిపిటల్ బారు గొలువగను 

ఏనూరు అశ్వములు ఏవేళ కొలువగను 

ఎప్పుడు డెబ్బదివేల కాల్భలమూ [ఇంత 

ఎంత యేనిన్ని ఐదుగురు మావటీలు 

సామంతులు పదునూరు తలవర్దు 

ప్రహరి దిరుగగను 
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[పణవభేరి మృదంగ పంచమ ధ్వనుల దె 

పగలు రేయును మహా పభల గష్టులు 10త। 

పశ్చిమ ద్వారము పద్మరాగవు కాంతి 

పదియారు స్థంభాల బారు మండపము 

పరమగురుడై లింగభావ సిద్ధశ్వరం పటిష్ట 

పోతులూరి శుభకల్యాణి గృహము [ఇంత॥ 

ఈ తత్వంలో |[బహ్మంగారు మానవశరీరాన్ని ఒక రాజభవనంతో 

పోల్చారు. శరీరంలోని వివిధ తత్వాలను మం|తులతో సేనాధిపతులతో 

భటులతో పోల్చారు. ఈ శరీరం ఏడుచుట్ట కోటఅనీ ఏడవచకంలో 
అంకే సహసారంలో పరమాత్కు డుంటాడనీ అతడే ఈ శరీరాన్ని 

పరిపాలిస్తూ ఉంటాడనీ తెలిపారు. ఈ సహ[సారాన్ని గురించి 

యోగదర్శనానికి |వాసిన సం|గవా రచనలో ఇలా [(వాయబడింది, 

“in the lotus of this Chakra each petal consists of 125 

smaller petals. Its petal altogether come to 1000 The 
light of this centre is as bright as sun rays. Paramatma 
or Sadguru is the Lord of this centre.” మానవుని శిరస్సులో 

వేయిరేకుల పద్మం ఉంటుంది. దీనికాంతి సూర్యకాలతికంకు మిన్నగా 

ఉంటుంది. పరమాత్మ లేక సద్దురువు ఈకమలంలో ఉంటాడని భావం. 

నదయూడవ తత్వం :- (వు. ఓ) 
శరణు పోతులూరి రామ శరణు వీరభ[ దాయ 

శరణు ఓ ధైవరాయ పోతులూరయా 

కరుణతో వలయ్యా యేలర 1[శరణు!। 

సూక్ష్మమైన తనువులోన శూరుడేడ వున్నాడయో 

శూరుడున్న దారితెలినితే ఓ పోతులూరయ్య 

మోక్షద్వారము కనుల చూచేన 1 శరణు!। 
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కాయము జూచి కనులచే కాముడేడ వున్నాడయో 

కాముడున్నదారి తెలినితే ఓ పోతులూరయ్య 
కామజుని కన్నతం|డివి ॥ శరణు॥ 

యావనంవు నిటివొడ్డునా జవ్వనంపు జాజితోట 

యౌావన నరుడు ఏతామె త్తగా రీ పోతులూరయ్య 

చూచి వేడుక దానగునయ్య 1[శరణు | 

ఇప్ప వేరు దాటుటచే తెప్పించినా యు క్షిమం[తము 

నిల్వ లెరు సీరుజేసుక ఏ పోతులూరయ్య 

తెప్ప వేసుక తేలివత్తునా క శరణు! 

అష్టాక్షరి గండిలోనా చతురాక్షరి చీరదిసి 

ధర్మరాజు దారితెలిసితె ఓ పోతులూరయ్య 

చూచి నేను కనుగొంటిరా [శరణు 

తలిసితెలియని వారినెల్ల యాలవొడ్డు తొచునట్ట 

బాలురకు నేమి తెలియురా ఓ పోతులూరయ్య 

(బహ్మజ్ఞానులై తె తెలుసురా క శరళు॥ 

ఈతత్వంలొ (బహ్మంగారు సూక్ష్మమైన తనువులో దేవుడున్నాడనీ 

అతనిదారి తెలినికాంకు మోక్షద్యారాన్ని చూడవచ్చు సనీ చెప్పారు. 

ఈ శరీరంలో కాముడున్నాడనీ “యవ్యని మనే నీటి వొడ్డును 

దెటాలంకేు అష్టాక్షరి అనే పడవ వేసుకోవాలని ధర్మరాజు దారిన 

నడవాలనీ చెప్పారు. అష్టాక్షరి అంకే “ఓం నమోనారాయణాయి 

అనే అష్టాక్షరిమం[తం. ధర్మరా జుదారి అంకే మంచినడవడి అని 

అర్థం. ఈతత్వం చివర “బాలురకు నేమితెలియురా ఓ పోతులూరయ్య” 

అనేది అంకితము ద. 

స 
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వదునాలుగన తత్వం :- (వ. 12 

ఓం నమశ్శివాయ సిద్ధమైన కరక 

ఓంకార మేదిరా ఓరీ 

ఒనరుగా తికూట (భూమధ్యమందున్న 

వాడెవ్యడో చూడరోరి ఓం! 

అ ఆ లు ఎనిమిది అక్రరములకును మూల 

హరుడెవ్వరో చూడదోది 

ఆ కారమను చిలుక హంసతో గూడుకొని 

ఆడిస్తునున్నాడు రోరి pon 

కఖాలు పదిరండు పర్వములు జేసుకొని 

కన్నుమూసుక చూడరోరి 

కలరేకుతై దున" కాంత యొకటున్నది 

కరకంఠు డెరుగురా యోరీ 1 ఓం॥" 

తథ దధా యని పర్వములు తానేెరిగి 

తలుపు దీసియు చూడరోరీ 

తెర తేరకాడునై దేకాలయములోన 

తెటగానున్నాడు డోది | ఓఒ౦॥ 

య్క ర, ల వాయని నారాయణ (బహ్మ 

రుుదులెవ్వరొ చూడిరోరీ 

శషసహా యని శివపోతులూరయ్య 

నాక్షిగా నున్నాడు దోదీ 110 

ఈతత్వంలో (బహ్మంగారు యోగవిద్యను బోధించారు. పం 

నమళ్శి వాయి” అనే మం|తాన్ని పఠించి భూమధ్య. నానంలో 

వ్యవస్థితుడై ఉన్న పరమాత్మను గురువుగా చెసికొమ్మని అ పరమాత్ముడి 
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ఈ మానవ శరిరాన్ని హింసతో కూడుకొని ఆడిస్తున్నాడనీ చెప్పారు. 
ఈ తత్వంలో “తికూటం” *హంసొ అనే వేదాంత సంబంధ పదాలు 

బాడబడాయి. [తికూటమంకేు (భూమధ్యసానం,. భగవదితలో 
(0 థి (౧ 

భూమధ్యాన్ని గురించి ఇలా చెప్ప బడింది. 

“వయాణకాలే మనసా చలేన 

ఛభక్ష్యాయ. కో యోగబలేన చైవ 

(భువోర్మధ్యే |పాణమావేశ్య సమ్యక్ 

సతం వరం పురుష ము మెతి దివ్యమ్” 

_ గీ. మ. ఆధ్యాయం 8; శ్లో . 10, పు. 620. 

అంత్యకాలంలో యోగబలంతో |పాణవాయువును కనుబొమలమధ్య 
నిలిపి పరమాత్మను పొందగలడని పె పై శ్లోకానికి అర్ధం. ఈ విషయాన్నే 

బ్రహ్మంగారు పై పై తత్వంలో శకం. ఇంకా ఈతత్వంలో వాడబడిన 

హంసొ అనే పదానికి ఉచ్చాన నిశ్వాసలని అర్థం, ఈ హాంసను 

భరించి ఉపనిషత్తు ఇలా చెప్పింది. 

ges సర్వా జీవే సర్వసంస్టే బృహాం'తే 

తస్మిన్ హాంసో భామ్యళే బ్రహ్మచే 

వ్యథగాత్మానం (పేరితారం చమత్నా 

జుష్ట్ర స్టతస్తేనా మృృతత్వ మేతి 

Sa శ్వేతా శ్వతరోపనిషత్తు 

అధ్యాయం 1, శ్ 6, పుం 14, 

సర్వపాణులకు జనసమర'ణజూలు కలిగించేది గొప్పది అయిన [(బహ్మాండ 

చ[కంలో నిర్మలమైన హంస |తిప్పబడుచున్నాడు. (హంస అంకే 
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జీవుడు తనకు (పేరకడైన దేవునికి, తనకు భదం తెలుసుకొని సెవించి 
7” 0 పె శోకాని తద్వారా మోక్షాన్ని పొందుతున్నాడు. అం పె క కా క్రై అర్ధం 

వదునైదన తత్వం =- (వు. 1కి 

ముటుముటని యేరు ముటగాదనియేరు 
వు లి (A) 

ఈ ముట్టుర కంబు ఈ శరీరంబు (ము॥॥ 

కమలములొ నా ముట్టు కమలమని వెలనీందె 

కమలములోపల కాంతిగా దుమి౪ కము! 

మూన్నాళ్ళ ముచ్చటలు ముట్టని తొలిగుంకు 

ముట్టు లోపల ముట్టు అది ఏల సమసెన్ |ము1 

నెలకొక్క దినమాయె నేర్చుతో యీముట్టు 

పాదుతెలియక ముట్టు పారాడసా గన్ కము 

రెన్నెల్ల కొక దినము అండబాయక రాతి 

(శ్రీహరిని వెదకుటకు చిలుకవకె తిరిగెన్ [ము 

మూడునెలల కొకదినము మురికి గర్భములోను 

మర్మనస్థానము లందు ముధ్రరుపరబచెన్ "ము 

నాల్లునెల లొకదినము నాగకంఠుండెచ్చి 

నవ మూ[తద్వారముల కమమేరుపరచెన్ |; ము॥ 

అయిదునెల లొక దినము ఆ సదాళివుడొచ్చి 

కంఠన్రానము శిరసు [కమమేరు పరచెన్ ము! 

ఆరునెల లొకదినము ఆ రుద [బహ్మాలు 

అభయహ స్థము లిచ్చి ఆయుష్షు పోసెన్ క్షము। 

ఏడునెల లొక దినము ఎరుకాయె జీవునకు 

మనసులో నూకొట్టి మనసు తా దెలిసెన్ కము! 
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ఎనిమిది నెలలకు ఏర్పడి కిండంబు 

కంత (శ్రీ) గర్భమున కదలుచు నుండెన్ ము 

తొమ్మిది "నెలలకు ద్వారములు విడువుమని 

ఉత్స త్తి ఆయెను ఈ పృధివిలోను ము 

ఈ పిండ వచనము ఈ పిండశాస్త్రమ్ము 

కాని పిండము చేత కలినిళ్లు చత్తెన్ ము! 

మాయ మం|తసాని మరి పోతులూరయ్య 

మం[తములు చదువుచు మరి బొడ్డు గోసెన్ ॥1ము॥ 

[(బహ్మంగారు ఈ తత్వంలో పిండొత్ప త్తి |కమాన్ని చెప్పారు. గర్భం 

నిలిచిన తరువాత మూడునెలల ఒకరోజుకు పిండం ముద్ద ఇ ఏర్పడు 

తుంది. నాలుగునెలల ఒకరోజుకు నవద్వారాలు ఏర్పడతాయి. ఐదు 

నెలల ఒకరోజుకు శిరస్సు ఏర్పడుతుంది. ఆరునెలల ఒకరోజుకు 

ఆయుష్షు వస్తుంది. ఏడునెలల ఒకరోజుకు ఎరుక కలుగుతుంది. ఎనిమిది 

నెలలకు పిండం కదులుతుంది. తొమ్మిది నెలలకు బయటపడుతుందని 

చెప్పారు, 

ఈ పిండోత్స త్రి[కమం ఉపనిషత్తుల్లో పురాణాల్లో చెప్ప బడింది. 

ఐతరేయోవనిషత్తులో జీవుడు శరీరంలోనికి |పవేశించేక్రమం ఇలా 
చెప్పబడింది. 

“సఏత మేవ సీమానం విదార్యైతయా 

ద్యారా (వాపద్యత 

పథమాధ్యాయం, న్షోం 12, పు. 25. 

ఆజీవుడు ఆలోచించి శిరస్సును చీల్చి దానిలో [పవేశించాడు. అంకేు 

గర్భస్థంగా వున్న శిశువు శిరస్సును చీల్చి అందులో (పవేశించాడని 

అరం. 
థి 
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భాగవతంలో తృతీయ స్కంధంలో కపిలుడు తన తల్లిరమైన 

దేవపారాతికి పిండోత్పత్తి [కమాన్ని వివరిచాడు. ఈ అంశం 

“దార క్రోవి,  ప్రరుషరేతో బందు సంఒంధియై 

నధూ గర్భంబునందు జొచ్చి” 

ప. 982, పుం 290. 

ఈఘట్టంలో వురుషుని రేతస్సు ఫ్రీ గర్భంలో |పవేళించింది మొదలు 

శిశువై జన్మించేవరకు ఉన్న (కమం వరి,ంచబడింది. ఇదే పదతిలో 
యె ars) య 

(బ్రహ్మంగారు పిండోత్పత్తి [కమాన్ని వర్ణించారు. 

నదహోరొట తత్వం $= (పు, 15) 

చెడుగుడాడెనే (బహ్మము బలిగుడాడెనే 

చెడుగుడు గుడుగుడు గుమ్మన్నాదరి 

కలుష బిందెల కనుల గూడుక గచేడు॥! 

నడవడి మరిచి వడిగల తనయుని 

చై (తామంచిన నిండుపోర్ష మీ వెన్నెల గాయగ 

ఈకడ ముగ్గురు అకడ నలుగురు 

నడుమన్నె నలుపైన బుజ్జి వకడు 

చెట్టు గొట్టంగా పోలు గారరిగా చెడు! 

ముప్పై రండు అక్షరరబుల మేతైన నోక అక్షరంభైై 

గుటికై గుబ్బబట్టి నాలుగు మొగములా 

నలుగురిని తరిమివడి 

దిక్కుల నెవరు గురించీ చేకొని 

అయ్య చూచెను ఆనందిలచెను 

విరితలు తెలిసిన వీర్య బహ్మ ము క చెడు! 
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ఈ తత్వంలో !బహ్మ ౦గారు యోగసాధనకూ చెడుగుడు ఆటకు 

అభేదాన్ని వర్ణించారు. ఒక మం్మతాన్ని అనిరళంగా జపించడం 

చెడుగుడుఆటలో గుక్కపట్టి కూతపెట్టడం లాంటిది. కుండలినీ శ కిని 

వడం సహ |సారానికి చేర్చడమే ఆట గెలవడం. “వింతలు తెలిసిన 

ర|బహ్మము” అనేది తత్వాంకితముుద. 

(లై 

fp 

ల ౧కే ల! తత్తం పూ (పు. 15.) 

[పభువు వచ్చె వేళాయె _పజలార ఇకనైనను 

భ క్రితోను పూర్వభవంబు నుడిగి 

గురుని పంచ జేరితే నూ శుభములేనూ పః 

ఖండితంబుగా నంది మండల క్షేేతధాముడు 

రెండుయండ్డు నిండిన నుదయింతు నన్నాడు 

అన్నా బితోను తోడుగానే 1 పక 

గుత్తి ఆదవాని కోట కొమ్మాల సందున 

గురుడు జోడూ జేసీ అడిగా నున్నా 

మాయరమ్మను జూతురు అల్బ నాడు ప 

తుంగభ| దలో నాల్లు బారీగు[రాలు దుముకు 

లాడునట్లు దుమికినా మూనాళ్ల ఆదోవ వోనన్న్నాది 1వ 

కృతయుగో ధర్మము నడిపిస్తు వాని పాతులా 
కొసగినాడు వెగనత తాను పోతులూరి 

సు(బహ్మణ్యము వాడు DET 

ఈతత్వంలో [(బహ్మ ౦ గారు తమరాకడను గుర్తించమనీ భ క్టితో 

ఉండమనీ తాను కృతయుగ ధర్మం నడిపిస్తాననీ చెప్పారు. తుంగ 

భ[దలో నాలుగు గురాలు దుమికిన మూన్నాళ్ళకు తాను జన్మించినట్లు 
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[బహ్మాంగారు చెప్పారు. ఇదేవిషయాన్ని వచన కా. జ్ఞానంలో “అక్షర్ 

గు|రాలు తుంగభ ద నీళ్లు తాగినదే మొదలుగాను మూడుదినాలకు 

వచ్చేము. మూడు దినాలు అనగా మూడేండ్లు మూడునెలలు.” అని 

చెప్పారు, ఈ అంశం |బహ్మరంగారి కాల నిర్ణయం అనే శీరి కలో 

విపులరిగా వివరించబడింది. 

వదైనిమిదవ తతంం = (వ. 16) 
ధో టు 

రమ్మనే మన వీరగురుని రమ్మనే 

ఉపదేశమిమ్మని కమ్ముకొని 

కనుబొమ్మల నడుమను 
బొమ్మలాట లాడే గురుని ॥రమ్మ॥ 

నాదబిందు కళల చేత 

అడుచుండగాను నేను గూడి 

కురిడలి నట్టనడుమను చూడు 

సుందరమైన గురుని | రమ్మః। 

అరు మతములందు గురుడు 

ఆగవాలచి యున్న గురుడు 

ఆరు మూడు తెంచి వేసి 

మూడువేత్రియున్న గురుని గరమ్మ॥। 

అందమై యున్నట్టి గురుని కనుబొమ్మలమైనా 

కోరగాను బయలుగాచి 

పండు వెన్నెలలో అంటి 

అతటకున్నా గురుని [1రమ్మ!! 
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ఐఎన్నికతొ ళివపోతులూరి 

వీరభోగ వసంతరాయలు 

ఏడు మల ఏడురాజ్యము 

'లీలబోయే వీరగురుని [1రమ్మ!! 

ఈ తత్వంలో కనుబొమలమధ్య బొమ్మలాటలాడే గురుని గురించి 

చెప్పారు (బహ్మంగారు. | రా మధ్యంలో కనిపించే వెలుగులో వివిధ 

దేవతా రూపాలు కనిపించడమే బొమ్మలాట, (భూమధ్యంలొ గురువు 
నాదబిందు కళలతో ఆటలాడుతూ ఉంటాడని చెప్పారు. ోనాద బిందు 

కళలు” అనేది వేదాంత పారిభాషిక పదం. నాదమంకేు “అ” కారం. 

బొందువంట “ఉి కారం. కళ అంకు “మ్” కారం. అ__ఉ_|-మ, 

అనే ఈ మూడక్షరాలు కలిసి “ఓం” అవుతుంది. ఈ ఓంకారమే 

సద్గురువు, బ్రహ్మం. 

““ఓమిత్మిబహ్మ ఓ మితీదం సర్వమ్” 

తైత్తిరీయోపనిషత్తు, 1వ వాక్యం, వు. వి 

ఓం అనేది [బహ్మ. ఓం అనే 1బహ్మచేత |పపంచమంతా వ్యాపించి 

ఉంది. అని “పె వచనానికి అర్థం. నాదబిందు కళలు అనే పదం 

శీతారామాంజనేయ సంవాదంలో __ 

“నాదబిందు కళల నయమొప్పు జూచుచు 

ఇం[దియముల మనము నిగురజేసి” 
1వ ఆశ్వాసం, 110వ పద్యం. 

నాదబిందు కళలను చూసే యోగి మోక్షాన్ని పొందుతాడని చెప్ప 

బడింది. 

21] 
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నందొమ్యాదవ తత్వం :- (పు. 19) 

వస్తాడయ్యా వర్మ బహ్మ్మం వస్తాడయా 

వస్తాడు వీరయ్య తెస్తాడు 
తగవూలు తగ దుంచి 

ముల్లోకమున కాది 

గ్ రి 

మూలమైన గురుడు | వస్తా॥ 

అల మా [పభురాయ 
య 

డెల్ల లోకములో 

కల్తా నరులను 

గర్వమణచ గురుడు [వన్తా॥ 

'పెద్దాల దూషించె 

బుద్ది మాలిన జనుల 

గద్దించె బల్రముల 

దిగ గుమ్మే వాడు ॥వస్తా॥ 

వర భక్తుల నెల్ల 

పరిపాలన సియా 

స్థిరముగ వీరయ్య 

గురుడు ఈ జగమేల ॥వస్తా॥ 

“వస్తాడయ్యా వీర1బహ్మం” అనే ఈ తత్వంలో వీర్యబహ్మం బుద్ధి 

మాలిన జనులను గద్దించి బత్తెముల గుమ్మి దుష్టశిక్షణ చేస్తాడనే 

విషయం చెప్పబడింది. “ఏరయ్యా గురుడు జగమేలి” అనేది 

అంకిత ముద. 

ణజరుబభ రజో తత్తంం నూ (వు. 16.) 

వచ్చి నాడు వీర బహ్మం ఓహో జనులారా 

మారు చింతాలు మాని గురుని కోరుకోరయా్యా కవచ్చి॥ 
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మొదటి యుగధర్మమునకు మొదటా 
గొల్కొండ ఆదవాని గు త్రై గండికోటా 

కంచి కాలావశము తట్టూ బడు మూలము వినరయ్యా (వచ్చి! 

కంసూరు దొరలు యింతా కారడవులుబడి తిరిగ రయ్యా 

సందేహమెందుకు కాలము సమకూడినాది 1వచ్చి॥ 

అంత సత్యమునాయున్నా ఇంతలేదు అనేవారిని 

పంతగించి శివభక్తులు భక్షించిరయ్యా [వచ్చి 

అన్ని అనుకూలమాయెను ఆడరాదంట కొన్నిమాటలు 

కన్నులార పండువుగా కనుపించిరయ్యా ఇవచ్చి॥ 

తారక శివపోతులూరు వీర్మబాహ్మణ్యుల నిపుడు 

కోరి కొలిచినవారికి నేరము లేదయా (వచ్చి॥ 

ఈతత్వంలో కాలజ్ఞానం చెప్పబడింది. కలియుగంలో ముందు కలుగ 

బోయే ఉత్పాతాలు చెప్పి చింతలు మాని గురుని కోరుకొనండని 

చెప్పాడు. “తారక శివపోతులూరు వీర బాహ్మణ్యుల నిపుడు కోరి 

కొలిచినవారికి నేరము లేదయ్యా” అనేది అంకితమ్మువ 

ఇరుయదిజకటన తత్త్వం *- (పు. 17) 

చెప్పెద గురుమపిమా * తెలిసినంతట 
గురుని తెలిసికోండి విప్పి చెప్పాను 
నేనెంతవాడ మన్న నతోనంటి నొప్పుకొంటి 11 

గుడివముంతరా నొక్కు గుడిముండున్నాది 

దొడ్డముండ దోవ కడ్డముంది 

దాని ఖండించి అఖండపదవిలో కలిసికొండి 1చె॥ 
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బూరుగా మాని। కింద రెండుపుట్టలు గలవు తెలిసికొండి 

ఆపుట్టలొ రెండు సపెనుబాములున్న వి పట్టుకొ”ండి | చె|| 

పటుకున్నావాం|డపయిని రెండు[గుడ్లు తెలినికోండి 
య ౧ ల 
యును ల నడుము ఎడ్రు కూతవేనినది తెలినికోండి ॥1 చె! 

ఆఎద్దు కూతవిని mee యొద్దకి రాడు తెలిసికోండి 

ess పె క్రై మూతదిసే నేర్చు తెలిసికోండి |. చె! 

మూతదిసితె 'పెదచూతములు గనపడును తెలిసికోండి 

భూతాల మరి ఆపోజ్యో్యతి యొకు టిగలదు తెలినికోండి 

ఆజ్యోతి వీర|బహ్మా శివపోతులూరయ్య తెలినికోండి. ॥చె॥ 

ఈ తత్వంలొ యోగసాధనా విధానాన్ని [బహ్మం గారు మర్మ పద్దతిలో 

చెప్పారు. ఒక గుడి, గుడ్డిముండ, దొడ్డముండ వంటి సంకేతాలను 

ఈ తత్వంలో |పయోగించారు |బహ్మాంగారు. ఇక్కడ గుడి పరమాత్మ 

వుండే సహ|సారం, దొడ్డముండ దేవుణ్ణి చేరాలనుకొనే జీవుడు, 

గుడ్డిముండ అజ్ఞానం, అజ్ఞానాన్ని ఖండి సె అఖండపదవి లభిస్తుందని 

బ్రహ్మంగారు చెప్పారు. ఈ తత్వంలోనే మానవ దేహాన్ని బూరుగ 

మానితో పోల్చారు. ఇటువంటి పోలికలు ఉపనిషత్తు ల్లో దూడా 

చెప్ప బడ్రాయి. 

“ఊర్హ్వమూలొ 2 వాక్ శాఖ ఏమోశ్వత్ధణ 

_ కఠోపనిషత్తు, 

షష్టివల్తి, 1వ వాక్యం, పు. 99. 

పెకి వేరులు కలిగి [కిందికి కొమ్మలుగల ఈ మానవదేహ రూప వృక్షం 

రేపటికి ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు అని “పెవచనానికి భావం. 

ఇటువంటి పద్ధతినే అనుసరించి (బహ్మాం గారు తన తత్వరచనలో 

సంకేతాలను |పయోగించారు,. ఈ సంకేతాలకు అద్ధం చెప్పడం 

మిక్కిలి కష్టం. 
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ఇతుబదిరెండబో తత్తం జ (వు. 18) 

"బహ్మమయమందు రోరన్న హరహార లివలివ 

పోతు: లూరయ్యా 

పంచాక్షరీ మంతం పరనం చేయుమన్న 

పఠన చేెసితె యముడు పరముడోయన్న NE, 

ఆరు నదులమాద అంటియుండన్నా 

అంబలో దుర్గాంబ ఆట్రాడునన్నా 
౧ ర 

అట్లాడితె నంది అర్హముందన్న 

అర్భమెరిగినవాడు పారి యతండన్నా IE] 

నాసికముపె చూపు నడిపించుమన్నా 

నడిపించి 'సద్దురుని నమ్మియుండన్న్నా 

పెలిచినవుడె సీవు నిలిచి యుండన్నా 
నిలిచియుండిన యిల శివుడో యన్నా TE 

మూడారు వాకిళ్లు మూతవేయన్నా 

ము క్తివాకిట నిలచి తలుపు తీయన్నా 

తలుపు తీసితె అంబ తా పల్కునవ్న 

తేజమందినవాడు తా కశివుడొ యన్నా IE 

జంలు (గోవులు రెండింటి యూదన్నా 

అట్టులూదిన పాము రుంటించునన్నా 

రుంటించి ఘంటనా దంటించునన్నా 

అంటి మంట ధ్వని నక్రుమరవన్నా 

అబ మరిచితె బట్టబయలు చూడన్నా 

బయలులో వీరగురు |[బహ్మమౌయన్నా 112 

పంచాక్షరీ మంతాన్ని పఠించి నాసికపై చూపు నిలిపి నవరం|థాలను 

మూసివేసి (భూమధ్యంలో ఉండే జ్ఞాననే| తాన్ని తెరచి ఇడా పింగళ 
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వాయువులను సమానంగా నడిపించి కుండలిని సహసా రానికి చేరి స్పై 

(బహ్మపదార్జాని తెలిసికో వచ్చు. అనేది ఈ తత్వ సారాంశం. 

ఇరుభదియూడబ తత్త ౧౦ వలు (పు. 18) 

తియ్యని మామిడిపండు 

తినబోతె దొరకదు తీపులు మెండు 

పండుకు వృక్షము (పజలెవ్వరెరుగరు 

పరమాత్ముడనె పయినుండగా 

పండు కెనుబదినాల్లు 

పర్వాము లయి యుండు 

బరులకు నీపండు వశము గాకుండు [తీ॥ 

విత్తులేని పండు విశ్వములో నుండు 

సత్యము ఈమాట నిత్యనుయా 
అత్తుగ తల్లికి బిడ్డ మగడై తే 

సత్యము ఈమాట నిత్యము వినుడి iB 

అలుముగలూ డుండు ఆదిలేనివాడు 

కొడుకు కూతురు గన్న కోడుకేడిరా 

అల్లుని కల్హాక హరిహరాదులందు 

ముల్లోకమున తల్లి ముగ్గిరిని మింగెన్ త్రి 

చెరువులో దావానల జ్యోతుతై పాయేరు 

జనన మరణము లేని జాతిపండూ 

వాదభిదము ఓంకారమై యుండు 

మాతల్లి ముహమ్మాయి మర్మమోాపండు ie 



167 

ఉఅతుటరు- సీపరిడు. జక దీనుసుగా' నుండు 

నరులకు నీపండు నమ్మకుండు 

ధరలోన. నీ వఠతడు ఊసుల క యురడు 

పరమ గురుధ్యాన పరులకు పండు Ee 

|బహ్మంగారు ఈ తత్వంలో (బహ్మాజ్ఞానాన్ని తీయని మామిడిపండుతో 

పోల్చారు. ఈపండు పరమాత్ముడ నె అకుమావ ఉంటుంది. ఈపండుకు 

జనన మరణాలు ఉండవు. నరులు ఈ పండును నమ్మరు. నమ్మిన 

వారికి ఈపండు అందుతుంది. _బిహ్మ జ్ఞాన మనేది మామిడిపండు. 

(బహ్మాజ్ఞాన పదాన్ని ఉపనిషత్తు ఇలా నిర్వచించింది. 

Ce ద అల్లో 99 సత్యం జాన మనంతం (బహ్మ 

o తై త్తరియోపనిషత్తు 

(బహ్మానందవల్లి, పథమోనువాకః 

వాక్యం_!, పు, ల్. 

సత్యస్వరూపమే జ్ఞానస్వరూపమె బ్రహ్మం. [బహ్మకు సంబంధించిన 

జానమే (బహ్మ్మజ్ఞానం. 
సు (వా 

ఇరువది నాలుగ తత్త్వం క (వు. 19) 

మూడు కాల్వలు దాటలేరయ్యా ఇల మూఢజనులు 

మూడుకాల్వలు దాట లేరయ్యా 

మూడుకాల్వల తోన గూడుక 

ఇడా పింగళ మధ్యమంబున 

గూడి పాడి సరస్వతిని విననాడి 
ఆవల మూఢులెల్లను ॥1మూడు॥ 
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వీడ అకను- సిదబోయరు సంసారవార్థి 

జాడ తెలియక మునిగిపాయేరు 

వేడుకతొ హరినామ మను నొక 

ఓడ జేసుక మూతి గడుపుచు 

నేడుకొండలు దాటి పోగలవాడు 

ఎవ్వడి నూటి కొక్కడు [మూడు 

తన్నుతలియక యున్న వారితొ విన్న 

సుజానమును దెలుపుచు 

కన్నులక్రే మూసి జ్యోతిని కంటిమనుచు 

తల్లడము బలికే దున్నపోతుల కేమితెలియును ? 

సన్మార్గమహి మ విన్న పురుషుల కేమిగల్లును 

రు రత 

కన్న గురువుల చేత మరి తా వినన్ 

వరుషుడు నూటికొక్కడు [మూడు 

గంగా యమునా సరస్వతులు 

నుప్పాంగుచు పారంగ నేరులు 

తురిగభ|దా కృ మ్లా కాళింది. మొదలుగ 

నదులలోవల పొంగి స్నానము సేయబోయేరు 

ఊరి కెపట్టి జంగరాళ్ల కు పూజచేసేరు 

సరిగతిగ షడంగంబులు చెలగి ము|దిక పట్టి గట్టి 

సంగమున వరలిరిగ మెరిగిన పుంగవుడు తా 

ఫూట్ కొక్కడు మూడు 



జారు ళా న తబ లో 

అతా కుతదర కాచుకొని నేరస్తుల యేరు 

కర దం: రత కంరుని వుదరగకు 

డి pt స గ 
aa 

క ty ల న? గ్ర Xx 

tl GK (పనాదముల 

వినోద పురుషుడు నూటికొక్కడు 

ల 
అన్ను న 

చం _పపంచంలో వున్న మూఢజనులు మూడు కాల్వలను దాటరరు, 

అంటే ఈషణ|తయాన్ని అధిగమించకరు. పంకం రన 
పం. 

Fa] 

భా పుతేషణ అనేవి ఈషణ[తయం. సంసార సము[దాన్ని దాటాలం 

హరినామం అనే ఓడ అవసరం. విషయం తెలియకుండా ఊరకే కళ్లు 

మూసుకొని భగవంతుణ్ణి చూశామని చెప్పే వారికి ఏమో తెలియదు. 

గంగా మొదకైన నదుల్లో స్నానం చేయడానికి వెళతారు. కాని 

కళ లోఉన్న (తివేణీ సంగమాన్ని [(గపాంచలేరు. ఊరకే రాళకు 
ంం ap) 

పూజలుచేస్తూ ఉంటారు. బాధగురువుల బోధవిని మోసపోతారు. 

భగపంతుని పాదాల న్యాశయించి తృ ప్టిపడేవాడు నూటికిఒక్కుడే. అని 

[(పస్తుత తత్వంలో [బహ్మంగారు చెప్పారు. 

దని] 



170 

ఉరంనుదిజాబదుబు తత్తంం erm (వు. నలు 

నజివిధినా ముందు నాటింతుగా కొల్మి 

నడి మండలమలదు నాటింతురా 

సంధి తెలియనట్టి ౭ దైకుక్కల బట్టి 

బంధించి బాకుల కుమ్మింతురా శివ గద. గోతతల 

ఏడు తిత్తులు బట్టి పూరిలతురా 

నాడుల మరిడలంబు నడిమిలట భేడింతుధా 

దండైన నాగురు నంట జేరుక పెద్ద 

కొండలన్నియు పిండి గొట్టింతురా ; శివ 

కోపమానె బొగ్గుల్ కొల్మిలో బోయించి 

బాపమానె యినుము బెట్టింతురా 

బ్రాంవ్రములటి అగ్గిచూపులొ వెలిగిన 

దీపమలటి జ్యోతి వంటిదిరా ॥ శీవ॥ 

నాలుగు సరిదులు నాటింతురో 

తీవనానుణారుల బట్టి సాటిలతులొ 

నాణ మరుగని జనుల భూమిపాల జేన్ 

హోమ ములదర నాట నాడింతురా |, శివ 

అరు మతములారు ఆరలడు నాకొల్మి 

ఏడు లోకములను వెలుగు 

ములదువాడలొ నా కొాల్మి జాడతిలిసియుల డె 

నీడ లేని చోట నిలిచితిరా 1, శివ।? 

ముతము తెలియనట్టి మాయగులవుల బట్టి 

మాను మానుకు వేలగట్టింతురా 

నాడు పోతులూరి విరవాక్యము 

వా మాట గూడి వాడల నోలలాడిరితురా $;థివ!? 
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మూడు మొనల మోద నాడింతురా 

అరు ముగ్గురు మూర్తు లాడింతురా 

వ ఎము సేయ హారి పోతులూరయ్య 

దము బట్టి నే బల్కితిరా N1శివఃః 

3. 

Pp 

ముప్పై రెండు బిరుదుఎంవితిరా నేను 

మూ -భునా చోట చెందిణిరా 

కాలయముని నెమ్మకళ్దై 

చెంగునదాటి నోలలాడె |బహ్మవంశమురా [11ళివ![॥ 

గురి. ల కాకాలా కాకోని లోకము 

లోకాఐవలె తిరిగె కూక చేసుకొని 

పోతులూరు భీకరా కారమునె త్రై 

కాకుల మాదికి గదలింతురా 1; చివ [| 

“నడి కధలో కొల్మి నాటింతురా” అనే పల్ల వితో [పారంభ మవుతుంది 

ఈ తత్వం. దీనిలో దుష్టశిక్షణ అనేది ఉగంగా చెప్పబడింది. “పోతు 

లూరు భీకరాకారమునె త్తి కాకులమోదికి గదలింతురా” అనే పాడంలో 

అంకితము ద ఉందె, ఈ తత్వంలోని “ఇవ గోనింద గోవిందో అనే 

అను పల్లవి అదధై కతభావాన్ని బోధిస్తున్నది. 

ఇరునది ఆరవ తత్త్వం +- (పు. జొ 
ఎంత మంచిగురుడు దొరికె ఓ యమ్మలార 

ఎంత మంచి గురుడు దొరి8 

అంతరంగ మందున్న 

చింతలెక గురుని పాదము 

చెంతజేరి యుండు మనెను 11ఎంత। 
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కన్నులు వీనులు మూని గాలి 
రాక పోక దెలిసి 

పున్నమ వెన్నెల బైట 

కన్ను దెరచి చూడమనెన | ఎంత; 

పంచ కోశములు బాని 

పంచ వింశతి తత్వమావల 

బట్టబయట జేరమనెనే | ఎంతః! 

ఎంత మర్మమును 

మహమ్మదు హుసేన్దోసు 

[బహ్మమే నారాయణుడు 

ధరణిలో శివ పోతులూరి 

దై వరాయు డొక్కుడనెన టంతో! 

“ఎ6త మంచి గురుడు దొరికేనే” అనే ఈ తత్వంలో కన్నులు మూసి 
గాలి రాకపోకలు తెలిసికోవాలని |బహ్మంగారన్నారు. అంక ఇడా 

పింగళ స్వరాలను తెలుసుకోవాలని అర్ధం. ఈ నాడులను గురించి 

“యోాగదర్శనం” (గ్రంథ అంగ్ల సర[గవా రచన ఇలా వివరిస్తున్నది. 

‘According to Yogasastra and Ayurveda there are as many as 

72.000 nadis in the humanbody and the most important of them 

are three namely lda (left nostril}, Pingala (righ? nostril), and 

Sushumna (in Brahmanad'1.) మానవ శరీరంలో 72 వేలకు పెబడి 

నాడులు ఉన్నాయి. వాటిలో ఇడా (ఎడమ నాసిక పింగళ (కుడి 

నానిక్క సుషుమ్న ((బ్రహ్మదండికి, అంకే వన్నెముకకు అ[గభాగంలో 

ఉంటుంది. అనే నాడులు వధానమైనవి, వీటిని తెలిసికొని స|కమ 

dl. R.K. PAGADALA, YOGADARSANAM A SUMMARY P. XXV2 



జొ తలో... సాం జీ “A929 5 వ ప x Ba ధా ల ఖద ర్గంల్ శా సలు నడిపి స్త ముక్తి న అ చ్చునని hs స 

చెప్పారు, 

దొరలు ద Dh తత్తం ము (వు. లర 

చెప్పెద గురుమహామ తెలినినంతట మారు తలినీకోందె 

విప్పి చెప్పగ నెనెంతవాడను శరణంటి నాప్పుకొంటి 

చింతిమాని మీది చేమంతి వూసెను తెలిసికోండి 

ల్ల 

ఆ చేమంతి మోదను చెంగల్వ పూసెను తెలిసి తార. "బె! 

భుూరుహామున రెండు పుట్టలు గలవయ్య తెలిసికోండి 

ఆపవుట్టల్లో రెండు en లున్నవి వటుకొండి కై! 

పట్టుకనిన మోద రెండుగుడ్డు తెలిసికోండి 

అ గుడ్ర మొద నొక్కా గరాటు కూర్చు? గ తెలిసికోండి కచ! 

మూడు అరల సెపై మూత దీసేది నేర్చుకోండి 

ఆ మూత దినితె "పెద్ద భూతమగవపడును తెలిసికోండి Fal 

భూతము నెత్తిపై జ్యోతి యొక్కుటిగలదు తెలినికోండి 

ఆజ్యోతి వీర్య బహ్మా శివపోతులూరయ్య తెలిసికోండి «i 

తెలిసినవారికి తేనె మామిడిపండు తెలుసుకోండి 

తెలియని చారిక్షీ విషముష్టపండని తెలుసుకోండి "Di 

ఈతత్వం పూర్తిగా మర్మపద్దతిలొ చెప్ప బడింది, హా మధ్యంలో 

చూపు నిలిపితే వెలుగు కనిపి స్తుందనీ ఆజ్ కోతే పరమాత్మఅనీ |బహ్మం 

గారు చెప్పారు. ఈ తత్వంలొ ఉన్న 

1% చింతమాని మొద చేమంతి హూసెను 

2) చేమంతి మొడను చెంగల్వ పూసెను 

క్ర భూరుహమున రెండుపుట్టలు గలవయ్య, 

ఇటువంటి వాక్యాలు మిక్కిలి మర్మంగా ఉన్నాయి. ఫిటికి అద్ధం 

తెలియదు, 
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ఇరువది ఎనిమిదవ తత్త్వం ః-_ (వు. 88) 

ఊదే తిత్తుల పై నుండే 

ఉన్నతి ఆలియర ఓరన్న 

తిత్తుల నడుమను చక్తుల మీదను 

చీకటి గొట్టర ఓరన్నా || ఊ దె।। 

చీకటి గొట్టను తోకనాలుక 

తీసుక లేపర ఓరన్నా 
తీసుక లేపిన కాకకు పాము 

చ్మిరున లేచుర ఓరన్నా 11 ఊదే,;। 

శంఖ చ|కముల నట్టనడుమను 

అదిశేషుని లేపర ఓరన్నా 

ఓంకరించుక యున్నది పాము 

కొరకక లేపర ఓరన్నా | ఊదెే॥। 

అరు చక్రముల కావల ఈవల 

లోపల వెలుపల ఓరన్నా 

అరు చక్రముల పెనుచుక పాములు 

అధోముఖంబై ఓరన్నా 1 ఊదే।। 
రెండు చ్మకములు విడిపడి యున్నవి 

కుండలి లేపర ఓరన్నా 

'రంటికి సూూతము మలిచుట్టుండె 

వీర పోతులూరి వీరన్న Has 

ఈతత్వం యోగసాధ నా విధానాన్ని బోధిస్తున్న ది. దిన్లో ““ఊ'దే 

తిత్తుల పెగానుండే ఉన్నతి తెలియర ఓరన్నా” అని అన్నారు [బ్రహ్మం 

గారు. అంకేు కమ్మరి కొలిమి దగ్గర తోలుతిత్తులను సమానంగా ఆడిసే 
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ర 
6, కముంగా మంట వచ్చినట్లు ఇవా పింగళ స్వరాలను నడిపించాలని 

eg తరువాత “ీచక్తుల మొడను చికటిగొట్టర ఓరన్నా**” అని 

శార్నురు జ అరకు క నులు మూసుకో వాటని అర్థం, ఇలా యోగసాధన 

చేస్తే కలిగిన కాకకు పాము చరున లేస్తుందని |బహ్మం౧"రు చెప్పారు, 

పాము అంకే కుండలినీ శ క్ట. ఈ కుండలినీ శక్తిని గురించి యోగ 

దర్శనంలో ఇలా రాయబడింఎ “వెన్నెముక మూలమునకు కొంచెము 

"పెన కుండలినీ శ క్తి నిదించుచుండును............... ఈ కుండలిని 

వంకరలు తిరెగి ఉండు సర్పము వంటిదని చెప్పబడినది!.” ఈతత్వంలో 
చివరి “వీరపోతులూరి వీరన్నా” అనేది అంకతముద, 

a 

ఇదుభది తొమ్మిదవ తత్వం :- (పు. కఫ్ 

చిల్లర రాళ్లకు _మొక్కుచునుంకు 

చిత్తము చెడిపో నారే యొరే 

చిత్రము నందున చిన్మయ జ్యోతిని 

చూచుచు నుండుట సరే సరే 1: చెల్లరః॥ 

జక (పొద్దులని యెన్ను చునుంకే 

జనరుగ చెడుదువు ఒరే యొరే 

ఏకమైన ఆ వె భవమూర్చి వ్ 

చూచుచు నుండుట సరే సరే 1 చిల్లర 

సీళ్లలొ మునిగి గొనుగుచు నుంకే 

నిలకడ చెడునుర ఒరే యొరే 

నీలో నుండే నిర్మల జ్యోతిని 

చూచుచు నుండుట సరే సరే 11 చిల్లర! 

1. వీరరాఘవాచార్యులు, కి'ండూరి _ యోగడేక్శనం, 
పచుః వీరరాఘవ |గంధావళ్లి తెనాలి, పు, 285, 
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బాధ గురువుల పంచను జేరితె 
భావము చెడునుర ఒరే ఒరే 

బుద్దిలొ నుండే పున్నమ చందుని 

చూచుచు నుండుట సరేసరే ॥ చిల్లర॥ 

పేరయ చెప్పిన వాక్కును నమ్మితె 

వివరము తెలియుర ఒరే ఒరే 

విపరిమందుండే విగ్రహ మూ రిని 
చూచుచు నుండుట సరే సరే ॥ చిల్రర॥ 

అనె (బ్రహ్మంగారి తత్వాల్లో అత్యంత సిద్దమైంది. రాళ్లకు మొక్కి తే గ 

ఏ తం చెడిపోతుంది. చిత్తంలో ఉన్న దేవుణ్ణి దర్శించాలి. ఒక్కుపొద్దు 

లుంకు దేహా రసీస్తుంది, నీళ్లలో మునిగి జపి స్తే నిలకడ కుదరదు” 

మనస్సులో అడ దేవుని మ కాల్ హరిని భా వాన్ని 

వడగొడణత అడవుల్లో తిరిగితే భగవంతుడు కనిపించడు. 

tenia ఉన్న పరమాత్మను చూడాలి. అని |బ Some 

చేధించాది తత్వంలో. తత్వం చివరలో “విరయ చెప్పిన వాక్కును 

ఇంకు వివరము తెలియుర ఒరే ఒరే” అనేది అంకితము[ద. 

యుట్తుదయణన తత్త్వం కూ (వు. 89. 

కాశికి పోవకెసా తీర్థము 

మోసుక రావలెనా 

కాకీ తీరము కన్నుల నున్నది 

బేసి కన్ను శివ కాళిగ నున్నది | కాళికి॥ 

అంగము లోపలసు కుండలి 

సంగము దాపునను 

గంగా యమున పొంగుచు పారగ 

రంగుగ నడుమను లింగముండగను 1 కా చికి॥ 

a 



1({ 

కొన సెనగాను తీర్ణపు 

వాన గురియగాను 

మేను మరచి సీవు కానక తిరిగేవు 

లోన వెదకి శివధ్యానము సేయక 1 కా ళికి॥ 

భావము లోపలను జీవుని 

తావు తెలియకను 

జీవగుణంబుల చిక్కువిడిచి తా 

జీవ1బహ్మము తావు దెలిసిన [కాళికి। 

వానీగ ధరలోను కాళి ని 

వాసుం డుండగను 

చేసిన పాపము బానిపోవునని 

కాకికి పోదురు వానుని గానక ॥కాళికి। 

పొందుగ డరలోను వీర గో 

విందుం డుండగను 

అందమైన గురు ఈశ్వరి పాదము 

అందితె కై లాసమందే యున్నది ॥కాళికి॥ 

హః తత్వంలో తర్థయా [తలు సేపించడాన్ని నిరసించారు |బహ్మంగారు. 

కాశీకి వెళ్లి గంగాజలం తీసుకొని రావలసిన అవసరం లేదనీ కాళీ తీరం 

మన కన్నులలో నే ఉందనీ చెప్పారు. కాశీకి వెళ్ళినంత మ్మాతాన 

చేసిన పాపము పోదని చెప్పారు. *పొందుగ ధరలోను వీరగోవిందు 
డుండగను” అనేది తత్వం చివర అంకితము ద, 

షు 
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యువ్వుణి ఒకడ తత్వం స్ట (వ. 40) 

యజ్ఞము చేసే సుజ్జానులకు 

వేదో క్షపు విధి తెలియరయ్యా 

అగమ సారమువబే శబ్దము 

లన్నియు మున్ను తా నెరుగవలెన్ [య జ॥ 
cf 

అగ జన్మమైనందుకు తనలో 

అగ్నిని లేపి కూర్చుండవలెన్ 

ముగ్గురి హాతముగ మూడు జన్మములు 

ఫాలమందె శోధింప వలెన్ [యజ్ఞ 

ఊది యూది పొయ్యూదేటప్పుడు 

ఊపిరి సమరస మెరుగపలెన్ 

సారంబగు సంసార సాధనుకై. 

చవిలో చవిగని తిరుగవలెన్ |యజ్ఞ॥ 

కామ |కోధమను పశువును బట్టి 
కర్మద్వారమున క టవలెన్ 

లు 

కాకోజ్వాలల ఓలలాడుచును 

ఏల బాడుచు నుండవలెన్ [యజ్ఞ॥ 

మనోబుద్ధి చితాహంకారంబున 

మరిగిన కండల తరుగవలెన్ 

సుద్ది సుక్కుగా సుడిబడి కన్నుల 

చూపుల మంటలు | పేల్చవలెన్ [యజ॥। 
వ 

మగ్నత్వంబున నగ్నిలొ "పేల్చే 

మనసు కొవ్వు సాగదీయవలెన్ 
సుజ్జానంబను సుుబహ్మణ్యుల 

సుషుష్నమందు సుర తాగవలెన్ iI] 
ద్ద 



కే 

సత్తు చిత్తు ఆనందం బనియెడి 

చవిలో చవిగని తిరుగవలెన్ 

జాతి నీతులు జరా మరణములు 

బూతళి దోపితో కొట్టవలెన్ [ీయజ్ఞ! 

అండ పిండ (బహ్మ్మాడంబులు మూడు 

కుండలి యని తా నెరుగవలెన్ 

అంబర వీధిని రంభ ఊర్వళి 

వాటి వీరగురు చేరవలెన్ శయజ్ఞ। 

ఈ తత్వంలో యోగసాధనను ఒక యజ్ఞంతో పోల్చారు 1బహ్మంగారు. 

కుండలినీశ కిని లేపడమే యజ్ఞగుండాన్ని వెలిగించడం. ఈ గుండం 

వెలిగి అగ్ని -పెకిలేవడానికి ఇడా పింగళా స్వరాలను స్మకమమార్షంలో 

పొయ్యి ఊదినట్లు నడిపించాలి. ఈ యజ్ఞంలో కామ [కోధాలనే 

పశువులను వధింఛాలి, మంతాలుగా తత్వాల ను పాజాలి. ఈ 

యజ్ఞానికి ఫలితంగా సుషుమ్నానాడి నుంచి అమృతం 1సవిస్తుంది. ఆ 

అమృతాన్నే సేవించాలి. దానివలన సచ్చిదానందం కలుగుతుంది. 

అని (బహ్మంగారు చెప్పారు. సచ్చిదానందమంటే పరమాత్మ అని 

అర్ధం, శాశ్వతంగా (పకాళించి బహిరంతర దృశ్యాలను పకాళింప 

జ సేది జ్ఞానం. ఇదే ఆత్మలక్షణం. ఆనందం కూడా అత్మలో నే ఉంది, 

ఈ అంశాన్ని 

1) “సత్యం జాన మనంతం 1బహ్మ 

_ తై త్తరీయోవనిషత్ 

[పథమోను వాకః 

1వ వాక్యం, పు లిల్. 
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3 “అనందో |బహ్మేతి వ్యజనాత్ * 

_ తై త్తిరియోపనిషత్ 

షష్టోనువాకః 

6వ వాక్యం, పు. 78. 

అనే ఉపనిషత్ వాక్యాలు నిరూపిస్తున్నాయి. ఈ సచ్చిదానంద 

స్వరూపాన్ని గురించి శంక రా చార్యులు 

“అఖండే సచ్చిదానందే నిర్వికత్వైక రూపిణి 

స్టితేఒ_ద్వితీయో భావేఒస్మిన్ కథం పూజావిధథయ తే” 

_ ఆత్మపూజా[గంథం, శ 

ఏకరూపం, అద్వితీయల, నిర్వికల్చ్పం, అయిన సచ్చిదానంద 

స్వరూపాన్ని ఎలా పూజించాలి. అని పైశ్లోకానికి అర్హం. 
మాం యా 

యువ్పదిరెంశవ తత్వం :_ (వ. 40 

మనో నిరంజనమైతేను మాటలేల మనకు 

మనోనిరంజనమైతే మాటలాడ నెవ్వరితోను 
ఊరికే కొన్నాళ్లుండి దినములు అంతెపోవలను [మనోః 

కండలు ఎముకలు కాయము తోలు 

శివునికి హారమాయెనయా 
వెడలు దేహమిది సతమని నమ్మితె 

ముందరగతి మన కెట్ట నయా గమనే 

కల్లు భంగి సారాయి తాగి యిల 

ఒళ్లు మరచి పడ నేలనయా 

(తాగినప్పుడే తప్పు పూనుకొని 

నొప్పి పడను మనకేలనయా కమనో।! 
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తిండిబోతు ముండల కెల్లను 

తిరుపతి యాతలు ఏలనయా 

[తాగుబోతు ముండల కెల్లను 

పారమార్ధిక మేలనయా ॥మనో॥ 

గద్దరి తనమున పురుషులదిశ్లే 
గయ్యాళుల జోలి మనకేలనయా 

హద్దుమోరి ఉరిగ ముండకు 

బుద్ధి చెప్ప మన కేలనయా [మనోః 

టక్కు పిక్కు రెండబద్ధమాడి 

దినము గడుప మనకేలనయా 

మూడు దినంబులు (బతికే జీవుని 

కబద్ధమాడ నేలనయా 1మనో।! 

ఉత్తమ గురువుల పాదము బట్టితె 

ఉన్న మతి పోనేలనయా 

సత్యవాక్యమ నిత్యం బనుకొని 

సద్గురు భజనలు సేయరయా 1మనో। 

గురు సూ్మూతాకారుండయితె 

గురుని గురుతే ఎరుగరయా 

హరుడే శివపోతులూరి వీర్యబహ్మ్మము 

చేర తగునని ఎరుగుడయా [మనో॥ 

(బ్రహ్మంగారి తత్వంలో ఈ దేహం అశాశ్వతమైందనీ ముందు ఆలో 

చించాలనీ కలు, బంగి, సారాయి తాగరాదనీ తిండిబోతులు తిరుపతి 

యా తలు సేవిస్తే లాభంలేదనీ తాగుబోతులకు పారమార్ధిచింత 

అనవసరమని అబద్ధాలాడరాదని సత్యవాక్యమే నిత్యమని నమ్మాలనీ 

సదురువులను సేవించాలనీ మనోనిరంజనం కావాలనీ అంకే మనస్సులో 

దోషంలేకుండా చేసుకోవాలనీ |[పబోధించారు, 



152 

యువ్లుణ యూడబ తత్వం $= (వ. 41) 

పాదసేవకుడ పాదరక్షకుడ గురు 

పాదరేణువున కర్తుడ 

విన్న మా|తమున చెప్పవచ్చితి 

అన్నలార మాకు తెలియరయా ॥వెంద1! 

అగమతంబిది యోగమతంబిదె 

భోగమతంబిది యోగమయా 

ఈదరాదు సంసార భారముల 

ఇరువు గాను పదమెదుకరయా ;పొద॥ 

తెలివి లోపల తెలివై యున్నది 

బద |బహ్మకశై తెలియరయా 

అలయుచు సొలయుచు కామయోగులై 

రంభ కళలపై చిక్కిరయా ॥ పాద 

సప్తకోటి మహో మం|తములకు 

సారమసారములో చవి జూడరయా 

సారము తెలిసినవారే (బహ్మ 

స్థానమందు నిలిచి యుందురయా ॥వమోాద॥ 

ఉపశుతి వాక్యము లుండ జూచుకొని 

మం|తము మారు పలుకరయా 

జాతి నీతులు జనన మరణాదులు 

వూచి వూచి జోకొట్టరయా 1మాద॥ 

వీరవాక్యమిది ధారబోసితే 

ఇందును కొందరి కందదయా 

సంధి తెలియని. పందమానవులు 

బారి కొయ్యకళై చిక్కిరయా పాద! 
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ఈ తత్వంలో “పాదసేవకుడ పాదరక్షకుడ గురుపాదరేణువున కర్తుండ 

విన్నమాాతము చెప్పవచ్చితి అన్నలారి” అని [(బహ్మ్మంగారు చెప్పడం 

ఆయన వినయ గుణానికి నిదర్శనం. 

యోగాన్ని సాధించండని ఉపదేశించారు. ఉప[శుతి వాక్యాలను 

చదవమనసన్నారు. 

3 

ల 

న 

స 

66 ఇల్ల చ ఆట 99 జ్ఞానం [బ్రహ్మ 

“అహం |బపక్కన్మి” 

“తత్వమసి” 

“అయమాత్మా[బహ్మ 

ఈ తత్వంలో నిమో్కోమ కర్మ 

ఉపనిషత్ మహావాక్యాలు నాలుగు 

బుగ్వేదం 

ఐతరేయోపనిషత్ 

తృతీయాధ్యాయం, వుం 49. 

యజుర్వేదం 

బృహదారణ్యకోపనిషత్ 

[(పథమాధ్యాయం, వు. 27. 

సామవేదం 

శారద గ (శుతి 

షష్ట్మపపాఠకం, 

అష్టమ ఖండం, పు. 238. 

అధర్వ వేదం 

మాండూకోోపనిషత్ 

శ్లోకం వి పు, పత, 

ఈ నాలుగు వాక్యాలు అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని బోధిస్తున్నాయి. దః 

మార్గంలో నడవండని |బహ్మంగారు బోధించారు. 

యుప్పుది నాలుగవ తత్వం = (పు. 41, 42) 

కనకము దగ్గరిక పోయి కదలకే మనసా 

కనకము దాటితే కలుగునే సేవా 

చెడుగుణంబుల చిక్కి చెడిపో8 మనసా 

చేరి సద్దురుని సేవింపవే మనసా [[కన॥ 



184 

ఆలుబిడల నమ్మి అలాడకే మవసా 
6౮ శ్ 

ఆనందమై యింటిలో ఆట్లాడ వే మనసా కన! 

సంత కూటమిది సంతసించ8 మనసా 

సాగిపొయే్యదారి సాధించవే మనసా 1;5న।। 

నీవు నేను అని నిక్కకే మనసా 

నీలతోయద మధ్య నిలువవే మనసా 1:5న।॥ 

మూన్నాళ్ల [బతుకిది మురియకే మనసా 

ము క్షికాంత నంటి ముద్దాడ వే మనసా కన! 

మట్టికుండ యిది మది చెడకి మననా 

మహనీయ జ్యోతిని మరువకే మనసా !కన॥! 

ఎప్పుడో ఏవేళా ఎరుగవే మనసా 

ఎరుకలోని ఎరుక ఎరుగవే మనసా కన! 

వీరయ్య దాసుని వినవె ఓ మనసా 

వివరమెరిగి నీవు వింతగను మనసా 11దన।। 

“నునసాి” అనే సంబుద్ధితో [బహ్మంగారీ తత్వంలో బోధించారు. 

ధనేషణ కూడదని చెడుగుణాలకు చిక్కవద్దనీ సద్దురువులను సేవించమనీ 

ఈ సంసారమనేది సంతలాంటిదనీ అలుబిడ్డలు అశాశ్వతమైనవారనీ 

ఈ సంసారం మాయ అనీ భగవంతునిచేదే మార్గంలో పయనించండనీ 

మూన్నాళ్ల [బతుకునకు మురియవద్దని అన్నారు. చివరకు “నీల 

తోయద మధ్య నిలువవే మనసా!” అని అన్నారు. “సీలతోయద 

మధ్య” అనే పదం ఈకింది మం|తంలో ఉంది. 

“తస్య మధ్యే వహ్ని శిఖా అణియోర్థ్వా వ్యవస్థితః 
సీలతోయద మధ్యస్తా ద్విద్యు ల్రేఖేవ భాస్వరా” 

- యజుర్వేదం, నారాయణసూ క్షం. 
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జఠరాగ్నికిమధ్య సూక్ష్మమైన అగ్నిజ్వాల “పెకి ఎగురుతూ ఉంటుంది. 

అది నల్లని మేఘంలోని మెరుపులా (పకాళిస్తూ ఉంటుందని పైమంత్రానికి 

అర్ధం. నల్లని మేఘంలో ఉండే మెరవులాంటి శక్తి మానవ శరీరంలో 

ఉందనీ ఆ జ్యోతిలో నిలువుమనీ [(బ హ్మ్ గారు ఈ తత్వంలో 

| పబోధింగారు. 

యువ్పుదా వాదవ తత్త్వం == (పు. 42 

పపంచ నడత జూడా మన 

పెద్దల వాక్యము బాటా 

ముగ్గురు మూర్తులు జూథటా 

మూలము ఎరుగుట బాటా 11[పపం[॥ 

చదువ శాస్త్రములు జూటా ఒరె 

సద్దతి ఎరుగుట బాటా 11 పపం॥।! 

అన్నిటి గొల్పుట జూటా తన 

అత్మలాొ ఎరుగులు బాటా 11[పపం! 

మంత తం|తములు జూటా మరి 

మదిలో ఎరుగుట బాటా 11 పపం! 

ఎగ్గులుచేయుట జూటా రాజ 

యోగము సనెరుగుట బాటూ 11(పపం।। 

కొండలు తిరుగుట జూటా ఈ 

కోటలు ఎరుగుట బాటా 1[పపం॥। 

కాశికి వపొయ్యెది జూటా మన 

కంటిలో శనెరుగుట బాటా ॥|వ పం! 

24] 
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గురువులేని బాటా జూటా గురు 

కీలక మెరుగుట బాటా ॥|పపం॥ 

పరులను ఎరుగుట జూటా గురు 

పాదము లెరుగుట బాటా || పపంక 

వీరయ దాసుని మాట దాని 

వివరము నెరుగుట బాటా ॥ [పపం 

నమ్మనివారికి జూటా గురు 

నమ్మిన వారికి బాటా || పపం॥ 

ఈ తత్వంలో |బహ్మంగారు పెద్దల వాక్యాలను అనుసరించాలనీ 
మం చిమార్షాన్ని అనుసరించాలనీ దేవతలందరినీ వూజించడం కాదు. 

ఆత్మలో తెలుసుకోవాలనీ మంతతం|తాలు అబద్ధాలనీ కొండలు 
తిరగడం అనవసరమనీ కారీకి పోవడం వ్యర్థమనీ గురువులేని బాటన 

నడువవద్దనీ రాజయోగాన్ని అనుసరించడం మంచిదనీ బోధించారు. 

కోజటయూ గాన్ని సాంఖ్య, తారక, అమనస్క్క అని మూడు శాఖలుగా 

విభజింపవచ్చు. ఈ యోగాన్ని గురించి సీతా రామాంజనేయ 

సంవాదం అనే వేదాంత [గంథంలో వరశురామపంతుల లింగమూ ర్ధి 

ఇలా రాశాడు, 

“రాజయోగంబు బూని నిరంతరంబు 

పట్టుగా నభ్యసింపంగ (బాలుమాలి 

కొన్ని వేదాంత యుక్తులు కూడబెట్టి 

పలుక నేర్చిన (బహ్మానుభవము గలదె” 

_(పథమాశ్వానం,, ప. 9కి 

రాజయోగాన్ని సాధించకుండా కొన్ని వేదాంతవు మాటలు నెర్పు 
కొంచే ద్రహ్మ జ్ఞానం కలుగదని మై పద్యానికి తాత్సర్యం. , ఇటువంటి 
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రాజయోగాన్ని. సాధించడం ఉత్తమమైన బాట అని బ్రహ్మంగారు 

చెప్పారు, 

యువ్ఫుణి ఆరవ తత్తం*_ (వు, 4 

ఈ జన్మమిక దుర్తభమురా ఓది 

సాజన్మ సాకార సద్దురుని గనరా 

పంచాక్షరీ మంత పఠన చేయన్నా 

పఠన జేసిన యముడు పారిసోవు నన్నా | ఈ 

పారిపోతే అంబ ఫలమిచ్చు నన్నా 

ఫలము నందినవాడు పరమ గురుడన్నా [ ఈ; 

మూశారు వాకిళ్లు మూయవలె నన్నా 

ము క్తి వాకికు నిలచి తలుపు దీయన్నా "ఈ 

తలుపు తీసిన అంబ తేజమిచ్చన్న 

తేజమందిన వాడు తా గురుడొ యన్నా | ఈ! 

ఆరు నదులమొద అంబ యుందన్నా 

అంబతో దురాంబ ఆటాడునన్న SY 
౧ ౧ 

ఆటాటలో మంచి అర్షముందన్న 
0 ధి 

అర్థమెంగినవాడు హారి గురుడన్నా ft 

నానసీకములో దృష్టి నఉిపించుమన్న 

నజఉిపించి హారి నీవు నమ్మియుండన్న 1ఈ॥ 

నమ్మి సవరత్న ముల పీఠమెక్కన్న 

పీ థమెక్కిన అంబ పిలుచునో యన్నా 1 ఈ 

పిలిచినంతట నీవు నిలుచుండుమన్నా 

పిలిచినంతట వాడు నిజగురుడన్నా కి ఈ+॥ 
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జంట గోవులు రెంటి నంటియుండన్నా 

అంటి యూది మేన్మరచి యత్రై నిలువన్నా ॥ఈ8 

మేను మరచి ఘంటనాదము వినుమన్న 
నాదము విని పోతులూరిని నమ్మియుండన్న 1ఈ॥ 

ఈ తత్వంలోకూడా యోగసాధనను చెయ్యవలసినదిగా |బహ్మంగారు 

బోధించారు. పంచాక్షరీ మం|తాన్ని పఠించాలనీ నవరంధాలను 

బిగించి యోగాన్ని సాధించాలనీ నాసిక్యాగంలో దృష్టి నిలిపి శ్వాస 
లను సక్రమంగా నడిపితే యోగం సిద్ధిస్తుందనే చెప్పారు. “నాదము 

విని పోతులూరిని నమ్మియుండన్నా” అనేది అంకితము[ద. 

యువ్తుద యేడద తత్వం ఫల (పు. 44, శర 

ఎంతలెక్కు తిరిగినా ఏమి లేదురా 

చింత చేసి చూడకున్న వింతలేదురా 
ముక్కు దిక్కు ఎక్కుబెట్టి నిక్కి చూడరా 

అదిక్కు మూలమేమొ గాని దివ్యమాయెరా idol 

ముసుగులోనె ముసుగువేని పాసగజూడరా 

అ ముసుగులోనె ముసుగు దీసి ము క్లిచూడరా 1ఎం॥ 

అకసమున గాలి విసర అదిగొ చూడరా 

ఆగాలి మూలమేమొ గాని మూల చూడరా roll 

మూల మూల శోధించి ము క్షి జూడరా 

అ మూలనున్న జ్యోతిని, ముట్టించి చూడరా 8 ఎ౦|| 

చల్లగాలి వినిదితే' మొల్లలాయెరా 

ఆమొల్లలనాళించి (ము క్షి వాసన కొలలాయెరా ॥ఎం 
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ఎరుపు య. తెలుపు నదిఏమొ చూడరా 

పచ్చ పసుపు కలిపినట్టి పద్మమాయెరా idol 

సత్తు చిత్తు నొక్కుకుతె శివుని "పేరురా 

ఆసత్తు పోతులూరి (బహ్మస్యామి పేరురా io ol 

ఈ తత్వంలో కూడా యోగసాధనను గురించే చెప్పారు. దృష్టిని 
నాసికాగం మోద నిలిపి ఇడ్కా పింగళ స్వరాలను సక్రమంగా నడిపితే 

సచ్చిదానంద స్వరూపం కనిపిస్తుంది. అని (బహ్మంగారు చెప్పారు. 

ఈతత్వంలో “అసత్తు పోతులూరి (బహ్మస్వామి పేరురా” అనేది 

అంకితము[ ద, 

(బ్రహ్మంగారు చెప్పిన చూత భవిస్యత్ వరమానాలం వ్ 

సాహిత్యంలో ఉన్న వివిధ (వ్యకియలను స్వీకరించి [బహ్మం 

గారు కాలజ్ఞాన గంథాన్ని సంతరించారు. కాలజ్ఞానంలోని భూత 

భవిష్యత్ వ ర్తమానాంశాలను వింగడించాలంకే |[పథమంగా భూత 

భవిష్యర్వ ర్రమానాలంకు ఏమిటో ఒక నిర్దిష్టమైన అవగాహన ఏర్పాటు 
చేసుకోవాలి. భూతకాలమంకు |బహ్మంగారి పుట్టుకకు పూర్వకాలం, 

అంక (క్రీ! శ1 1608వ సంవత్సరానికి పూర్వకాలం. భవిష్యత్ కాల 

మంకు (బహ్మంగారు సమాధి|పవేశం చేసిన తరువాత కాలం. అంకేు 

[కీ;శ 1698వ సంవత్సరానికి తరువాతకాలం, వర్తమాన కాలమం'కేు 

[క శ 1608 మొదలుకొని క్రీ శ 1698 సంవత్సరాల మధ్యకాలం 
అని చెప్పవచ్చు. (బ్రహ్మంగారికి వ ర్హమానమైన ఈకాలంలో ఆయన 

చెప్పిన కొన్నిఅంశాలు సమొప భవిష్యత్తులో జరిగాయి. ఆయన 

సమకాలికాంశాలను కూడా వర్ణించారు. కనుక ఆయన జన్మించినదాదీ 

సమాధిిపవేశం చేసినరతవరకు చెప్పబడిన అంశాలను వర్తమానాలుగా 
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నిర్ణయించడం జరిగింది. (బహ్మంగారు పలికిన భూత భవిష్యద్వ ర్త 

మానాలు రాజకీయ, మత, సామాజికాలుగా విభజింపబడి ఈ కింద 

(పదర్శించ బడుతున్నాయి. 

రాజకీయ సంబంధి వచనాల = 

భరాతకాలికాలు :- 

1) శాలివాహన శకవర్షంబులు 1258 అగునేటికి ధాతవామ సంవత్సర 

వై శాఖ శు1| ౨లు హరిహరరాయలు ఆనగొంది 7 ఏండ్లు ఏలను. 

స్వభాను నామ సంవత్సర వైశాఖ మాసమున విజయనగర ళా 

ణము చేసిరి. అక్కడ పాలించిన సంవత్సరములు 7, 

ఉభయం 14. 

హ్రీ అతని తమ్ముడు బుక్కరాయలు పట్టము గట్టుకొని యేలిన 

యేండ్లు 29, నెలలు శీ. 

ర్స్ రెండవ హరిహరరాయలు పట్టము గట్టుకొని యేలినయేండ్లు వి, 

4 విజయ బుక్కరాయలు యేలిన యేండ్లు 17. 

లా ప్లై బుక్కరాయలు యేలినయేండ్లు 16. 

6) గండ దేవరాయలు యేలిన యేండ్లు 21 

7 రాజశేఖరరా యలు యేలిన యేండ్లు 6. 

రి విజయబుక్యరాయలు యేలిన యేండ్లు, నెలలు, 10. 

$) |పొఢదేవరాయలు యేలిన యేండ్లు 21. 
10) విరూపాక్షరాయలు యేలిన యండ్లు 4. 

11) మల్లి కార్జునరా యలు యేలిన యేండ్లు 6. 

12) రామచం[దరాయలు యేలినది 1 సంవత్సరం. 

18) రెండో హరిహరరాయలు యేలినయేండ్లు 12, 
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14) అంతట కురుపట్నాలు 198 యేలినయేండ్లు 199. 

1ల) న్వతం తముగా సాళువ నరసింహరాయలు యేలిన యేండ్లు 5. 

16) అతని కుమారుని ముందర బెట్టుకొని నరసరాయలు యేలిన 

యేండ్లు 18. 
17 అతని కుమారుడు వీరనరసింహులు తవమ్మురాయలను చంపించి 

రికాషనామ సంవత్సరం ఆరభ్యం యలినయేకడ్డు aa 

18) నరసిరాయని రెండవ కుమారుడు కృష్టరాయలు శుక్ష నామ 

సంవత్సర వై శాఖమాసం ఆరభ్యంగాను యలినయండ్లు 21. 

L9) అచ్యుతరాయలు కుమారుని చంపించి యెలిననెలలు రీ. శోభకృతు 

నామ సంవత్సరం అరభ్యంగాను యేలినయండ్డు 22, 

నం సదాశివరాయలను ముందరబెట్టుకొని రామరాయలు యేలినది 

రి రామరాజుతో విజయసగర పాలనము కడ అయిపోయెను. గనుక 

అవాంతరము' యేండ్లు 7 

సి అటుతరువాత |పమోదూత నామ సంవత్సరంబున తిరుమల 

రాయడు పెనుగొండ పట్టణము గట్టుకొని యేలిననెలలు 10. 

బిల అతని కుమారుడు శ్రీకంగరాయలు యీలిన యేండ్లు అంగిరస 

నామ సంవత్సర ఆపాఢ శు! ౫లు ఆరభ్యంగాను యేలిన 

యండ్లు 14. - 

24) పార్థివనామ సంవత్సర మాఘమాసం ఆరంభంగాను వెంకటవతి 

రాయలు యేలినయెండ్డు 298, నెలలు ౧ దినములు 195. 

2 ఆమాదట ఫోమవంశంవారికి పటాలు లేవు. 

ఇంతవరకూ ఉన్న ఈ కాలజ్ఞాన వచనాలు కాలజ్ఞానం చ. 

పుటల లోనివి. ఈ వచనాల్లో విజయనగర సా[మాజ్య స్థాపన మొదలు 

విజయనగర - పతన్నం తళ. ఉన్న విజయనగర న పరిపాలన 

వర్తింపబడింది. "పై వచనాలు అర్లాన్ని అ "పిక్రెంచని స్పష్టమైన ధోరణిలో 
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రాయబడ్డాయి, ఈ విషయం ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చిందంకు 

[బహ్మ౦గారి కాలజ్ఞానవచనాలు మర్శంగాఉండి అర్థాన్ని అపేక్షిస్తాయి 

గనుక. ఇకమోొదట రాయబడిన కాలజ్ఞాన కత ఏ సుబోధకంగా 

లేనివాటికి మా్యతమే అర్ధం చెప్పబడింది. 

20) అక్ళరి గ్యురాలు తుంగభదనీళ్లు తాగినదే మొదలుగాను |[పజా 

క్షయ మయ్యేదే గుర్తు. (వు. 94 

ఈవచనానికి “కాలనిర్ల యం” అనే శీర్షి కలో విపులంగా అర్థం చెప్పు 
బడింది. 

వరమానకాలికాలు 8. 

బ్రహ్మంగారు EH శ॥ 1609లో జన్మించి bn శ 1698లో 

సమాధి |పవేశం చేశారు. ఈ మధ్యకాలంలో [బ్రహ్మంగారు చెప్పిన 

అంశాలు వర్తమానాలుగా (గహించబడ్డాయి. కనుక వర్తమాన కొల 

మంకు |బహ్మంగారు సమాధి 1పవేశించకము౦దు కాలమేనని నిర్ణ 
యించి అప్పుడు జరిగిన అంశాలను మాతమే వర్హమానకాలం [కింద 
వివరంచడం జరిగింది, 

1) ఇదిగాక జాొరంగశాయి రామావతారం “పెండారీ మరారీ బలాలు 

కపులనబడుదురు. (పు. 2క్ర 

[బహ్మంగారు కందిమల్ల య పత్తాలో ఉన్న రోజుల్లో ఢిల్లీ 
నీంహాసనంమోద జౌరంగజేబు ఉన్నాడు. అతడే జారంగశాయి కావచ్చు. 
రామావతారం అంక రామునిలాంటివాడు అని అర్ధం చెప్పవచ్చు. 
శివాజీ మరణానంతరం మరాఠీ సైనికులు వృత్తులులేక దోపిడీలు 
చేశారు. 
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షు కర్నాటక రాజులు కారడవిలో బడిరి. (పు. చే 

లై గక ముగ అ బెబ్బులి జొచ్చును. (వు. 49) తి 

య రెండు వచనాలళూ “కాలనిర్ణయం” అనే శీర్షిక (కింద 

స్పష్టమైన అర్థం చెప్ప ఒడింది 

క్ష కురు పట్న ౦బులును, తుళు సట్నంబులును భూమి సకలసమృద్ది 

పొంది ఉండును. (పు, లగ) 

లే అ రాయపట్నాలవాగు మాఘమందె నష్ట మందిరి. (వు. 91 

౮ అటుమొద రామరాజు సింహాసనంబవలంబిం చియు పోయెను. 

(పు. 57 
7 కందవోలు తురకలకు యిచ్చి శతతారా[గ ధర్మచరణం రాజు 

మూలచేరి మాఘమందే పోవును. (పు. రగ 

ఈ వచనంలోని *శతతారాగ ధర్మచరణం రాజుమూలో అనే 

మాటలకు అర్ధం తోచదు. కర్నూలు పట్నం హిందూ రాజులచేత 

తురకల కివ్వబడింద నే అర్ధం తెలుస్తున్నది. 

ర చిన్నసాని తిమ్మననుంచి వానివంశ మణగును. (పు. 589) 
షె అల గా 9) మట్లవాడు గుండుబడి చచ్చును. (పు. లర 

10) చలమలరెడివారి వంశము నషము బొందగలచు, (వ. లర 
Ge హ్ 

LD ఆనెగొంది నుండు రాజులు అనుకమాన దురాచారం కలిగి 

దుర్భనులగూడి బ్రహ్మ హత్యా ఘాతుకుకై న్వజన హింసాపరులై 

పరస్రీ వర్బదవ్య చింతనుతై యితరిపరి మొగల్వారిని అనువ ర్తించి 
బహులతేమి జెంది సామభేద దండోపాయంబు వహించి అ ర్తసత్యం 

బొంది సన్యాసుతై నిలువుతురు, (పు. 58) 

25] 
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12) జీవనక్షతంబుల శని సంచరింపగా పూర్వీకుతై న నందేల యేల 

అవురురా జు అవరాధనుకై ౨ యేండ్లు ౧౧ నెలలు ఆస్థలం 

యేలుదురు. 

18) ఆదవేణి కందనవోలు యేలిన అయిదోవర్లు యందలి తృతీయ 

వర్షతయం "పేరిట తురకనాశనం అయి రాజ్య భష్టుత్వం బొంది 

పోవును. (వు. 98 

ఈ వచనంలో చెప్ప బడిన “అయిదోవర్లు యందలి తృతీయ వద్ద 

త్రయం పేరిట” అనేదానికి అర్థం తెలియట ల్రేదు. 

14) మరిన్ని మఘ నక్ష్మతమందు విజాతిపురము గోలుకొండ అశ్వపతి 

వారు కట్టుకొని ఆనగరాలలో చెల్లు దేశములకు హోనిన్ని చరా 

చూరులు చేరి చెరుతురు. (పు. లర 

1 విభవమందు రాచూరు కందనవోలు అదవేణి దుర్గతయం 

భవన (వుం లర 

16) రాచశూన్యమైన 'దేశమందున్న దేవ|బాహ్మణులు వృ_ిశూన్యుతై 

మొగరివారలచేత డండహింసల బాధలబొంది విదేరీయగతు 

లగుదురు. 

17) వినుకొండ, బెల్లంకొండ, కొండవీడు, గుత్తి, గుజ్ఞంకొండ: 

గండికోట చందగిర్హి ఏలూరు, ఆరణి, చెంచుదుర్దంబులు మారు 

తోకజణం కాగలవు. 

పరహారవ వచనంలో అరాచకంగా ఉన్న దేశంలో విశ్వకర్మలు 

తమతమ వృత్తులు కోల్పోయి మొగలాయిలచేత శిక్రించబడి ఇతర 

దేశాలకు వెళ్ళి పోతారనీ చెప్ప బడింది. పదిహేడవ వచనంలోని 

“మారుతోకణం” అనే పదానికి [పకరణంలో అర్థం కనిపించలేదు. 

18) కొన్నాళ్లు రాజులనే: వేరు లేక కర్ణాటకం మ్రక్షకులాంతక మవును. 

(పు. 108) 
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ల) అక్కరి గురాలు తుంగభ్యద నీళ్లు తాగినదే మొదలుగాను మూడు 
బక కు వనము (పు, 184) 

వ 

భవిష్యదంశాలు:_ 

ఓ) పీవభోగ వసంతరాయలు రాజ(ందేపేది ౧౦౧ యేండ్లు వారి వాది 

సాం|పదాయకంవారు చేసేది వెయ్యియేండు. (పు ల్ 
రి య 

వీరబోగ వసంతరాయలు అంకే కలియుగంలో అవతరించబోయే 
CRETE వ్ జి స బీ ఎ విష్ణువు. తానే ఆ విష్ణువునని బ్రహ్మంగారు చెప్పారు. వరణ్ గ 

వసంతరాయలు 100 సంవత్సరాలూ ఆయన సంతతివారు 1000 సంవత్స 
రాలూ పాలిన్తారట. 

3 మొగలాయి గుజ్జము రామేశ్వరమంకునా శ్రీముఖమని నిదాన 

మాయెను. (పు. స 

ఈవచనానికి “కాలనిర్ణయం” అనే శీర్షి కలో అర్థం చెప్ప బడింది. 

క్స్ అరవ దొరతనాలు చెడీని. (పు. 10/7) 

తమిళరాజుల అధికారాలు అంతరిస్తాయని "పె వచనానికి అర్థం, 

a ఒకరిదుర్గం ఒకరు పాలించేరు. (పు. 107) 

ల) అయిదువేల నాల్లు సంవత్సరంబు నాను 
అవనీం[దుడు అ స్పమించేను మా 

అయిదువేల ముష్పుదారింటి మొదట 

ఆమితముగ యుద్ధములు జరుగూనుమా (పు. 222 

[బహ్మంగారు కలియుగంలో జరుగబోయే అంశాన్ని పెవచనంలో 
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చెప్పారు. కలియుగం 5004 అంకే కీ! శ॥ 1904.4 లో ఒక 

రాజు అస్తమిస్తాడని చెప్పారు. 1908 జూన్ 11వ శేదీన కింగ్ 
అలెగ్గాండర్ ఆఫ్ సెర్టియా హత్య చేయబడ్డాడు. 2 కలియుగం 50906 

అంక 1986 అటక జే యుద్దాలు పప చెప్పారు. 1956 

తరువాత రెండవ ప్రపంచయుద్దం జరి గింది. 

గ) బహుధాన్య వి|కమ వత్సరంబుల లోన 

బహుగ యుద్దమూలు జర గనుమా 

రాహుకేతులవలత రారాజు లిద్దరు 

రణరంగమున కాలు దు వ్వేరుమా (వ. దడదడ 

బహుధాన్య వికమ సంవత్సరాలు ఇప్పటికి జరిగిపోయిన 

వయితే (క॥ శ॥ 1988 _ 1940 సంవత్సరాలు. బహుశః రెండో (పపంచ 

యుద్దం కావచ్చు. జరుగబోయే వయితే |కీ॥ శః 1998-2000 సంవత్స 

రాలు కావచ్చు. అప్పటికి మూడవ _పపంచయుద్ధం వస్తుందేమో? 

7 కోయ రాజ్యంబంత గొడవల పాలవును 

కోయ నాయకుడతి కోపంబుతో 

కువలయ పతికి బహు కష్టములు కలిగించి 

అవనిలో అద్భశ్యు డయ్య్మోనిమా_. (వు, నప 

భారత స్వాతం త్య సం[గామంలో కోయవాళ్లను సమోకరించి 

వారికి నాయకత్వం వహించి తెల్ల వారికి బహుకష్టాలు కలిగించిన 

అల్లూరి సీతారామరాజు విషయం కావచ్చు ఇది. 

1. కలియుగం 8100 సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన తరువాత EE] శ [పారంభ 

మెంది మొత్తం కలియుగం సంవత్సరాలు 5088 గడిచిపోయాయి. ఈ 

నంవత్సరాళ్లో 8100 సంవత్సరాలు తీసివే_-సే ఆంగ్రసంవత్సరాలు వస్తాయి. 
2. Satyamurthy, K, Historical Tape ధా |వచు ; అంతర్జాతీయ 

తెలుగుసంస్థ, "హైదరాబాదు, 1978, పు. 168, 
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5 అయిదువేల పదురెంటిలోన నొక్కు 

అవనీం్యదుడు ప్రక చ గాము ను (పు. £2ల 

కలియుగం 5012 అంకే క; శ॥ 1912లో ఒకరాజు మరణిస్తాడని 

_బహ్మంాారు చెప్పారు. (8॥ శ; 1910 నవంబర్లో ఎడ్వర్డ్ ith 

మరణించాడు.1 “పెన చెప్పబడిన అంశంలో రెండు సంవత్సరాలు 

తేడా వస్తున్నది. కలియుగం (పారంభమై |కీ॥ శ! 8100 అని కొందరూ 

8102 అని కొందరూ చారి|తకులు_ చేసిన నిర్ణయాల తేడాను బట్టి 

ఈసంవత్సరాలు తేడా వస్తున్నాయి. కలియుగ సంవత్సరాల్లో 8102 
సంవత్సరాలు తీసివేస్తే Fa #1 1910 వస్తుంది. అది ఎడ్వర్లు చక్రవర్తి 

మరణీంచిన సంవత్సరం. 

9) మాసాము లేనోడి దేశాని కొచ్చీని 

మహి కొండలకు జెండ లేసీనిమా.__ (పు. 224) 

మోసం లేనివాడంకే ఆంగ్లేయుడు. అతడు ఈదేశానికి వస్తాడనీ 
కొండలకు జెండాలు వేస్తాడనీ అంకే ఇక్కడి రాజుల కోటలమోద 

అధిక*ర పతాకాలు ఎగురవేస్తాడని పైవచనానికి అర్దం చెప్పవచ్చు. 

10) _ నాల్లువేల యనమన్నూట ముప్పది యెండ్డు 

కలి యుగాబ్బమూలు జరిగినిమా 

కలియందు శ్వేతముఖులు దొరలయ్యురు 

మెలకువతొ రాజ్యమేలరుమా_. (ఫు. 2ఓలు 

కలియుగం శ880 ఏండ్లు జరిగిన తరువాత అంకేు [క్రీశ 1780 
తరువాత తెల్పదొరలు రాజ్యపరిపాలన చేస్తారని పెవచనానికి అర్ధం, 

1, Satyamurthy, K, Historical Tables — 1పచు ; అంతర్జాతీయ 

తెలుగుసంస్థ, హైదరాబాదు, 1978, పుం 165. 
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ముత సంబంధి వచనాల :-= 

భరాతకాలికాలు :- 

1. షణ్మతంబులకు భేదము లేదని పల్కుతో పల్కే విరాట్టు అతడే 
నేను. నేనే తాను తానే నేను. (పు. 15) 

షణ్మత న్తాపనాచార్యుడని శంకరా చార్యులకు పేరు వచ్చింది. 

అ శంకరాచార్వుణ్ణి నేనని (బహ్మంగారు చెప్పారు. అంకు ఆయనకూ 

తనకూ భేదంలేదని |బహ్మంగారి అభిపాయం. శంకరుని అద్వైత 

సిద్ధాంతమే తనదని _బహ్మంగారు చెప్పారు. 

ఓ. యేమంటివా యన మూడునామాల దాసరి పబలగలడు. 

(పు, 219 

మూడునామాల దాసరి అంకు రామానుజాచార్యులు. ఆయన 

పభవించి తన సిద్ధాంతంతో (పసిద్ద్ధుడయ్య్మాడు. ఈ వచనంలో భూత 

కాలం భవిష్యత్తుగా చెప్పు బడింది. 

లి. తెల్లకోకలు తిరుమణి తీరుచూర్ణం కట్టడి చే స్తిమి. (వు, 42 

తెల్లకోకలు అంటే తెలని పటువసాలు. తిరుమణి, తీరుచూరం 
లు య (Em) bg =] 

వైష్ణవుల అలంకారాలు. కట్టడి చేయడం అంశే నిర్ణయించడం, 

4. శ్రుతి పురాణేతి హాసాలలోను మా అవతార మహిమ పూర్వ 
మహిమను పూర్వమైన మునులు అనతిచ్చి నారు. (వ. 96) 

వేదాలను పురాణాలను ఇతిహాసాలను, చెప్పిన వూర్య 
మునులు తన అవతార మహిమను పూర్వమహామను వర్చించారని 

[బ్రహ్మంగారు చెప్పారు, తాను విషువుయొక్క. అవతారాన్నని. (బహ్మ౦ 
గాది అభీ పాయం, 
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వరమానకాలికాలం వం 

1) పీం నమో నారాయణాయ మం|తంబు చతుర్దశ భువన 

భూభాగమున యీలోకముల జగతి శ్మతువును నాశనంచేసి 
i 

మిగుల పదో అవతారరలు న (వు. 81 
త్ 

నైషవమత సంబంధమైన ఈ అష్టాక్షరీ మంతం ఆంధ 

దేశంలో ముమ్మరంగా (పచారంలో ఉంది, ఈ మం|తంవల్ల పపంచ 

మంతా వ్యాపించిఉన్న చాపం నశిస్తుందని బ్రహ్మంగారు చెప్పారు. 

ప్ర ఆ దినము మోద రాజాధిరాజాలు రామానుజకూటమున పం కి. 

1 శు 17వ శతాబ్రిలో రామానుజుని మతం విశేష !పచారాన్ని 

పొందింది. ఆనాటి రాజులు ఈ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించారు. ఈ 

మతస్థుల కూలూల్లో కులవిచక్షణ లేకుండా సహాపం క్షి భోజనాలు 

జరిగాయి. మహారాజులు కూడా చావకూటి పం క్తిలో వె*ల్లొన్న 

విషయాన్ని (బహ్మంగారు బవ్య్యారు 

ల) నేడు మేము ఆనెగొందిలో ఆదికేశవుడే దేవుడని చాటి స్తిమి. 

(వు. 48) 

ఆనేగొందిలో ఒకరోజు (బహ్మంగారు ఆదివిష్త్ణువు ఒక్కడే 

దేవుడవి |1పచారంచేసిన విషయం పైవచనంలో |పస్తావించబడింది. 

శ్ర) పర్వత మల్లికార్జునుని పాదము ఇ_సిమి. (వ. 47) 

దేవతల పాదాలు, కళ్లు, ఆయుధాలు, మున్నగువాటిని 

వెండి, బంగారాలతో చేసి దేవుడికి సమర్శించడం సం|పడాయం.. 

ఇలా [బహ్మంగారు చేసిఉంటారు, 
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ల మంగళగిరిలో మాయవాదులకు వై ష్టవులకు కలహమై రెండు 

తెగలవారు మడిచేరు. (పు. 106) 

ఈ వచనానికి “కాలనిర్ణయం” అనే శీర్ష కలో అద్ధం చెప్పు 

బడింది, 

భవిప్యద౦ంశాలు :_ 

i శెవ వెషవ మతాలు రెండున్నూ |[పబలముగా నడిచీని. 
భు దర 

(సు. 10/) 

శైవ వై ష్షవ మతాలు రెండూ సమాన (పతిపత్తో కలిగి 

ఉంటాయని భావం. 

2 యల్లమ్మ కంచూను మల్లమ్మ కంచూను 

కల్లు మాంసము బెట్టి గుడిసేరుమా (పుం 

కల్లా దేవతలాను గొలిచేటి వా రెల్ల 

నిల్వ పేరులేక పొయ్య్యినిమా (వు. 254) 

యల్లమ్మ, మల్రమ్మ మొదలైన క్షు[దదేవతలకు క్ల్పు 

మాంసాలను తీర్షపసాదాలుగా పెట్టి భకిస్తారనీ ఇలా పూజలు చేసే 

వారు నళిస్తారనీ “పై గోవిందవచనానికి అర్ధం, 

త్ర మకరమందు గురుడు |పావేశ మయితేను 

మతములన్నియు గతము లయ్యోనిమా (వు. 286) 

మకరరాళిలో గురువు (పవేశి పే మతాలన్నీ గతిస్తాయి. 
అంకే మతఖేదాలు విస్మరించి (పజలంతా ఒకేమతంగా కలిస్ మెలిస్ 

జీవిస్తారని పెవచనంలో చెప్పబడింది. 



భత్యాలు కట్టుకపోయి వం Pas గతి న్ 

అ" కులాలవారు చద్దిభో జణాలు తీసుకొనిపోయి ఒకచోట 

భన్నించినట్టు పై పెపచనం కజుంక ఆవుఐలవారి బావులనేది స్పష్టం 

కావడం లేదు, 

వరమానకాలికాలు a 

1. నేడు రేవటను తిరుణాల కట్టిం చేరు, (వు. నగా 

ఒకటి రెండు రోజుల్లో తిరుణాళ్ల జరుగుతుంది అనే విషయళి 

పె వచనంలో చెప్పబడింది, 

2. మా భక్తుతైనపారు సమర్పించిన ఆవులను మాపేరు బెట్టి 
జిలేందియుడు పొషించుకంటూ వుండెను. జితేం[ద్రియుని 
మా కులంలోకి తెస్తిమి. (పు. శశి, 99) 

(బహ్మంగారి భక్తులు ఇచ్చిన ఆవులను జితేం[దియుడనేవాడు 
పోషించాడు; అతణ్ణి (బహ్మంగారు తమ కులంలోనికి తీసుకొన్నారు, 

అవిష్యదంశాలుః. 

1. నదులలో స్రీలు జోలలు బాడేరు. (వు. రా 

నదులపై తేలియాడే చెక్కఇళ్టు నిర్మించుకొని అందులో 

26] 
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[(పజలు సంసారంచే సే స్రీలు నదులమోద జోలలు పాడవలనివస్తుంది. 

చైనా జపాన్ దేశాలలో ఇలా చెక్కఇళ్లు నదులమై నిర్మించారు. 

9, స్త్రీల కన్నుల నెత్తురు కురిచీని. (పు. 9) 

పురుషూధిక్యం గల సమాజంలో తక్కువగా చూడబడుతూ 

సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ బాధపడటా న్నే స్రీలకన్నుల్లో నెత్తురు 

వర్షి స్తుందని [బ్రహ్మంగారు అన్నారు. 

ఏ. పంచాంగాలు మూలబడును. (వు, 12) 

అంటి తిధి వార నక్ష తాలమోద నమ్మకం పోయి |స్రజలు 

వాటికొరకు పంచాంగాలను చూడరని అర్ధం. (పస్తుత సమాజంలో 

ఎక్కువమందికి పంచాంగాలమోద నమ్మకంలేదు. అవి మూలబడిన క్రై. 

4. యేమి రారా పోరా అనేమాటలు రావయ్యా పోవయ్యా అనేరు, 

(వు. శ) 
ఆర్థికంగా వెనుకబడిన జాతులను పూర్వం అ|గవర్గాల తూరు 

రారా పోరా అనేవారు. ఇప్పు డాపరిస్టితి మారిపోయింది. 

మద మాత్సగ్యాలు యెచ్చి కామ[కోధ లోభ మోహాలు వచ్చని, 

(వు. శ 
6. జాతి సంకరంబులై పరస్పర వై రంబులు హెచ్చి పోట్లాటలున్ను 

కొట్రాటలున్ను మరణకర్మ శూన్య కృత్యంబులవల్ల బహుగా 

చెతురు. (వు. 109) 

వైరు స్వల్బముగానే పండును. (పు. 105) 

తం|డులు కొడుకులు తమలో తాము కలహీంతు._.. 

(వు. 105 
9. గుర్కు దేవ, బాహ్మణ దూషణంబులు పుట్టిని. (పు, 105) 

10. వావి వర్తనములు తప్పి నడిచేరు, (పు. 105) 

J 
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11. వకరి చేతినామ్ము వకరు తీసుకొ నేరు, (వు. 105) 

12. చోరుల బాధలు హెచ్చిని. (పు. 109) 

పె వచనాలలో చెప్పిన అంశాలు సుబోధకాలు. అందుచేత 
దయా 

అక్షం రాయలేదు. 

18. వేశ్యా వశీకరణాంజనాల చేత [పజలు |[చభమసి దురాశ [(రవ్య 

నాశకుకై దరి|ద్రుకై చెడిపాయ్యేరు. (వు. 106) 

వేశ్యలను వశంచేసుకొ నే అంజనాలమోద మోజుతో _పజలు 

దురాశాపరుతై ధనం పోగొట్టుకొని దరి్మ[దులవుతారని అర్ధం. 

14, దేవనిర్మి తమైన వానలు చెడును, (పు, 106) 

వగ్తాలు బుతుధర్మాన్ని అతి[క్రమించి కురుస్తాయని సె 

చచనానికి అర్ధం. 

15. వకనిసొమ్ము వకనికి ఒకనిఆలు ఒకనికి మారుపాయ్యేరు. 

(వు. 106) 

16. వుల్లిగడ్రాలకు వువ దెశంబిచ్చేటి 

కల్ల గురువులు కలిలొ నుండేరుమా (వు. 222 

ఈ వచనానికి “సందేశ సారాంశం” అనే శీర్షికలో అర్ధం 

ఇవ్వబడింది. 

17. అయిదు వేలమోద బహుధాన్య లోవల 

అన్ని జాతము లొక్కటయ్యీనిమా ' (కాల, పు. 228 

కలియుగంలో 5000 అంక (శ్రీః ఈ 1900 తరువాత వచ్చే 
బహుధాన్య లోపల జాతులన్నీ కరలిసిపోతాయని [బహ్మంగారు 

చెప్పారు, (కీ॥శ॥ 1988, 1998, బహుధాన్య సంవత్సరాలు, 
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12. తల్తూలు బిడ్డలు తగవులు నడచిని 

తల్లా డించే దినము లొచ్చీ నిమా (పు. ఓ2ల 

తల్లీ బిడ్డల మధ్య కూడా తగాదాలు వస్తాయని పె వచనా 

నికి అర్ధం. 

19. ముండమోవు లెల్ల ముత్తైద లయోని 

ముందొచ్చె గతి మాకు తెలిసీనిమా (ఫు. 226 

“సందేశ సారాంశం” అనే శీరికలో పె వచనానికి భావం 

చెప్పబడింది. 

20. వావి వరుసలు లేక పాయేరు జగములో 

వసుధాలొ పంటాలు యెండీనిమా (పు. 226 

ఈ [పపంచంలో వావివరుసలు లేకుండా పోతాయని 

పంటలు ఎండిపోతాయనీ “పై వచనం చెబుతున్నది. 

21. తిరుపతి వెంకకుశ్వరుని గుడిలో 

మైచ్చులు అద్భుతంబుగ ఆడిపాడేరుమా (పు. 242) 

తిరుపతి వెంక కేశ్వరుని ఆలయంలో మె చ్చు లు (అంటే 

హొందూమ తేతరులు (అడి పాడతారు అంకేు వేంక కుశ్వస్వామిని 

పూజిస్తారని అర్థం. 

బవిష్యదుత్సాతాలు _ 
1) పర్వతమున మల్లికార్జునుని గుడిలో పొగమంటలు వెడలీని. 

నీ గుళ్ల లో దేవుళ్లకు మూ ర్థివంతములు వచ్చి ఊర ఊర 

నాట్యమాడీని. 

ల్సి దోషకారులకు చింతలు బుట్టిని. 

4) శ్రీశైల మల్లి కార్జునుడు సాక్షాత్కారముగా |పజలతో మాట్లాడి 

పాయ్యోని. వీరవసంతరాయలు వచ్చీని అని చెప్పీని. 



ల) అంపవరం కురిపీని,! 
యె 

3 కంచి కామాక్షమ్మ ఉ్యగమువల్ల దక్షణ దేశము దొరలు శిశువులు 

(పజలు నష్ట మవుదురు, కార. పు. లి 

7 ఆమాదట అష్షదిక్కుంణను బాలురు మొదలు నలగాలి కస డి 
(EM) C౧ 

నెత్రి వక్కతై గండమాల పుండ్లు అబ్బులు బొబ్బలు ఆకసమున 

పుండు రాచపుండు వు* చతురు. కాల. పు. శి, 4. 
C౧ లా హు న 

ర సందేహము లేదు విచిత వ్యాధులచేత ఉట్టి పడట్టుగానే 
ర ఈ ౧౫ 

కూర్చున్నవారు అకే మడియుదురు. 
౮ 

9) ఆకాశమున నాలుగు చుక్కలు పుట్టును. 

10 అమ్మరో తమకు |పాణాలు లేవని వెతపడి చచ్చేరు. 

11) అష్టకుష్టువులు నోటిలో ముఖములో పుట్టి చచ్చేరు. 

12) ఆకాశమున ధ్వని బుట్టని అందువలన కొందరు నొచ్చేరు. 
De లంచ 

18) శ్రీశైల శిఖరమున నిప్పులు రాలిని. 

14) తేజమే తేజమే అనే వాక్యములు పుట్టని. 

19) వూరవూర (పజల: రచ్చ కొట్లములవద్ద మొత్తుకొ నేరు. 

16) దేవి దేవి అనేశ క్రి బెబ్బులివల వాచరచీని. 

17) నానా తోయాల వాక్యములు పర్వతము మోదనే పుట్టని. 

18) బసవేశ్వరుని కంట నీళ్లు గారీని కటకటా యని రంకె వేసీని 

ధణం ధణం యని కాలు దువ్వీని. 

1. బాణాలవెర్షం కురుస్తుందని పై వచనానికి భావం. నేటి అ] గరాజ్యాలు 

పరస్పరం కలహిరచుకొని అణుక క్తితో దాడిజరిపితే కురిసేది అణ్వాయుధాల 

వర్షమె. అదే అంపవర్గం కురియడంగా భావింపవచ్చు. 
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81) 

లస 

కిల 

54) 

లల 

లర 

87) 
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సూర్యమండలమందు వాక్కు వాక్కు మనే ధ్వని బుట్టీని. 
ఆకాశమున ధర్మ దేవత వాచరచీని, 

మహాటివుని కంట నిప్పులు రాలిని. 

బసవేశ్వరుని కన్నుల నీళ్లు గారీని జడలు ఎగసి ఎగసి ఆడీని. 

తింశూల డమరుకములు కదలీని. 

పర్వతముమోద వుట్టకంబముమోద (పతిమ మాట్లాడీని. 

పు. 4. 

[థమర ముందట బసవేశ్వరుడు తోక విదలించుకొన్న దే గుర్తు. 

గుగ్గళ్లరాయడు ఏలూరి వీనుగుచేత చచ్చీని. పు. ఓర్, 
తిరుపతి వేంకకుశ్వరుని గుడిలో మ్రైచ్చులు ఆడిపాడేరు. 

పు. 4, ల్. 

కపిధ్వజం కదలీని ఘం అనే శబ్దము పుట్టని. 

నానా దిక్కులకు పంపులు ఎగసి ఎగసి అడీని. 

తిరువళ్లూరు వీరరాఘవస్వామికి తిరుమేన చమటలు పుట్టిని, 
లక్ష్మ దేవి కన్నుల నీళ్లు గారీని, 

వినాయకుండు వూర వూర వేదమంతములు చదివీని, 

వూర వూర బెబ్బులులు మనుష్యుల కరచి చంపిని. 

దుర్గ స్టలాలకు తురకలు పారి గొలల యుండేరు, 

పు. 4, 5, 

విలయకాలానకు గుణ్యమైన కార్యాలు గలిగీని గబిబిజి 

అయ్యిని, 

ఘన సమూహములు కలకబారీని. పు. 7 

కంఠగత వాత ఘాతకమైన కాక బుట్టిన. 
కల్మషరిబులు కాయంబు తోనే కరగీని. 
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గ్రహగతులు సుగతులు తప్పిని. 

కాలమాన కల్చంబులకు వికల్చం౦బులు పుట్టని. 

అధ్యాత్మ యోగప్పురుషుని మహా[పకాశమయ్యాని, 

మహోమన్నిలు కాలు మడచేరు. 

ముకా్మండ మల్ల యాకు మొక్కులు చెల్తి ని. 

లంకమల రామెశుని రాక నిజమయ్యిని. 

కాల. పు. 7. 

బాలుట్ల్ట రంగనాయకులు పసిబాలురతో మాట్లాడిపాయ్యోని. 

ఏనుగు ఎనుములు ఎద్దులు మేకలు గొల్హైలు యివి అన్ని 

ఊర్జితమై యుండీని, 

లొటిపిటలు, గాదనవాలు, సూకరముల్కు కుక్కలు, నక్కలు 

పులి, ఎలుగు, చీమ, దోమ, నల్లి , "పేలు, పాము, తేలు ఇవి 

మొదఠతై నవి నాశనమైపాయ్యిని. 

వ్యాధులు, కట్టుబోతులు, బాదికాండ్డు, కొండేడు, పిల్తి, ఎలుక 

కొక్కు ముంగిస నాశనమై వాయ్యురు. 

పు. 18, 55. 

లక్ష తొంబై వలు యాదవులు మడసినట్టు తురకలు రాక్షసులు 

ముక గలు పు, 89 

తిపురాంతకుని గుడిముందర కంభానవున్న రాతితేలు బయకై 

పోవును. 

ఈ రాతికోడి కూసి బయతై మాయమై పోవును. 
ఈ చెరువులో నిళ్లు ఎ|రనౌను. 

ఈ రాతినంది లేచి నాలుగు దిక్కులకు వురుకులు పెట్టును. 

పు. రిక్ 
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శ్రీశైల రైరతా (ఈల తప్పీని। 

ఆరెదొండ గుడియంతా చుట్టుకొనీని పెద్దపులి, పిల్లలు పెట్టని, 

ఆ కేతా న (ఈకల) కల్లు చేపలు అమ్మెరు వేల 

గుడిసెలు ఎగసీఎొ కాకులు మడసీని. పు, 56 

కాకులు మడసీని. 

౩౬౦ రోగాలు ఎగసీని శైద్యం పారకపాయ్యోని పదిహేను 

యేండ్ల వారు జారత్యం చేసేరు. పు. 86 

నాగభోగ ప్రతిమ మాపారు వచ్చేరు అని కిలకిల నవ్వీని. పుం 9! 

మాయింటి | పాకారాన ఆరెదొండ చెట్టు పుట్టిని, 

[భమర దేవళం లోను వక మొసలి వచ్చి ఏడుదినాలు వుండి 

పాయ్యాని, పు. 97 

1(భమరాలబ. చఊచాలువుగాను మరిగళసూ తం తెగిపడీని. 

[(భమర కంట నీళ్లు ప. 

మ ల్పైశ్వరుని దేవళములో ఒక మొసలి ఏడుదినాలు వుండి 

వాయ్యిని. 

నిద్ధాపురం వీరన్న కుడికంట నీళ్లు గారీని. 

ఆలింపూరు జోగులాంబ కంటను నీళ్లు గారిని, 

ఆయమ్మ స్టనాల పాలు గారీని, 

కరిదనూరి గోపాలుని గుడి ములిదర తిం్యతిణీమాను వుట్టీని. 

మహానలదిలో ఈశ్వరుడు వెడలించీని, 

రెండు పావులు దేవళంలో పారాడీని వక పాము దొడ్డదిం 

అది శిఖరాన మూడురోజులు వుండివచ్చీని, 

మహానల6డిలో పంచ మహా వాయిద్యాలు వాయించినట్టు 

వుండీని, 
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లొ 5 లా ? PPE 2 

సూర; నంబశ్వ పని గుడిముందర పనసమాను పు'ోని 

మ్మ ౧ స ge! అ ఇడ అ__దీ రా ఆాల దాకా న వండు 

ఆ చె ఆ క్షణము వువ్వులు వూగుని కాయలు కాయ. అంలట్టు 

మి సా దా 

పండని అంతల మాయమబుంలుతా [ఏ 

వి2వళ నరసింహుది గుడిముందర గంగరావిచెటు పుజిని. 
oe) అం వ్ 

నం టేలలో వదహారు కొమ్మల యె యెిదుదవుగుమి పుటని, 

అ 

జు|ర్గడ్డ తి రువేెంగళనాధుని గుడి ప యే ురుమందెచెట్టు 
౮ 

పుట్టని. 

బనగానపతైకు నాగయ్య అనేది అా 

దువళనే కతత. న లా 

అహోబిళాన దుర్ని మిత్తాలు పుటీని. 
ఎవి లు 

తాటిప రి చింతలరాయని యిం టిన చండాల శబ్దం ఓ౦ అని 

పలిఃని; 

చలిమెల శీమలో కల్లు బసవన్న రంకె వేళీని, 

తిరువళ్లూరు వీరరాఘవ స్వామికి చైమలు వుట 

భ దకాళి వూగుతూ వుండీని. 

కంచి కామాక్షమ్మ దేహాన చెమట పుట్టని. 

ఆయమ్మ కంట నీళ్లు గారిని. 

పాలు గాదిని, పు 97,98 

ఠా 
‘de 

రణ 

ఆయమ్మ _సనాల 

జలు బహుగా చచ్చెరు 

వాదంబులు హాచ్చీని, 

వేశ్యా వశీకరణాంజనాల చేత 1పజలు [భమసి దురాశన |దవ్య 

నాశకులై దరిిదుజై చెడివాయ్యురుం 

27] 
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కాళహస్టి ఈశ్వరుని ముఖమందు వుండే ద్వారపాలకుల 

వకముహూ ర్రంబున గంతులాడుదురు. 

వెంకకేశ్వరుని కుడిభుజం అదిరీని పు. 106 

కర్నాటకం లక్ష్య చరించీని. 

దేవాలయములు మైచ్చుల పాలయ్యోని. 

మళయాలం మగని. ఛారణ తగిలిని. 

దివ్యతిరుపతుల మార్షంబులు తప్పిని. 

భూమి నెత్తురుచేత తడిళీని. 

యెముకలు కొండల పొడవున బడిని, 

భూత |పేత పిశాచ [గహాలు కోలాహాలాలు అఆడీని. 

భోభో యని |పజలు కూశేరు. పు. 106 

ఆకాశాన ధ్వని బుటీని. 

ఆకాశాన నాలుగు చుక్కలు పుట్టి మాయమయ్యోని. 

హాహా యనే ధ్వని [పజలు పలికేరు. 

ఆకాశాన అర్ధరా (తి ఘణం ఘణం రాం రాం అనే శబ్దముల 

వినబడీని. 

వామి రి గొపః 

భూమి |[వక్కులయోని. 

భూమి నానా వర్గములుగా కనిపించీని. 

తిరువళ్లూరు వీరరాఘవస్వామికి తిరుమేన చమటలు బుట్టిన. 

కృష్ణా గోదావరి మధ్యమందు అనేక కలహాంబులచే పోట్లాడ్ 

చచ్చేరు. 

వకరికొకరు లేక [ప్రజలు అడవుల పాలయ్యేరు. 

శీతోస్టోదకములు అధికముగా కలిగి వుండును. పు. 107 



109) ఈశాన్యమున నుండి విషగాలి వచ్చి ము విపదిత నరులంత 

జద్వేరుమా క 29 2 

110) బాగుగా ఆనంద వత్సరంబునాను -- గుమళై నశియించనుమా 
భా 

పు, 224 

11) కోనసీమ లోన కలతాలు బుట్టి ని 

సుఖ సన్నిరోగాల సమసేరుగా పు. 224 

112) కంభాపు చెరువులో కలపొన్న పూసీని, పు. 226 

118) కుమారస్వామి గుడి వాకిలి 
యెడుదినములు మూనుక నుండేనుమా పు. 284. 

114) 'పెన్నయొడ్డున యుండె చెన్నూరు గామము 

"పెనుగొండ సీమకు చేరేనుమా పు. 250 

115) తిరుపతికి తూర్పు చవుడు దిన్నెలలోను 

ఆరు నిలువులు గల గంగ 'పెరిగినిమా పు. 250 

116) పన్నెండు పుట్టంత గాజులు పగిలీని 
మొల పొడుగు రక్తము పారీనిమా పు. 250 

117) భానుకారితు లణగి పొయ్యోనిమా పు. 256 

Lie) పూని పౌర్ల మి అమావాస్య అయ్యోని పు. 256 

119) మల్జూరు నది పెరిగి గాబారు లయ్యూని ము, వళ 

మార్కాపురం వారు ముణిగేరుమా 

(పకృతి వైపరీత్యాలు: 

1] పశువులు, మేకలు, గొజ్జెలు, అకాశమును జూచి అహో యని 
అరమనుః 
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జలములోనున్న జీవజంతువులు తాము చచ్చితిమని పలుకుతూ 

వచ్చును. 

పర్వతమునకు ఒక మొసలివచ్చి ర దినములుండి థమరాంబ 

గుడిలో మేకపోతువలె అరచి మాయమయో్యని. పు 4 

ఆకాశము ఎ|రనయ్యిని, 

నెత్తురువాన కురిసిని హం 

కుక్కకూనలకు నక్కుకూనలు బుట్టని పు. రడ 

కుక్కలకు నక్కలు వుడతాయని పె వచనం చెబుతున్నది. 

వ రమానకాలంలో శాస్త్రజ్ఞులు నక్కలకు కుక్కలను పుట్టించారు. 

కైగర్కు కైన్కు పిల్లనుపుట్టించి దానికి 710% అని పేరు పెట్టారు. 

ఇది కలకత్తా జూలో ఉంది. 

[1 
ర 

ల 
10] 

117 
12] 
19] 

1] 
15] 
16] 

బనగానపలై పేటలో పులి జొచ్చీని. 

నల్ల ముఖం వానరుడు వచ్చి బనగానపత్తై వూరవాకిటిలో ఏడ్చి 

పొయ్యోని. పు 97%. 98: 

నల్ల ముఖం వానరులు ఊరిచుట్టూ తిరుగాడిపొయ్యోని. 

తాడిప ర్రిలో కాకులు, గద్దలు మూకలు గట్టుకొని ఆడుతూ 

వచ్చని, 

బనగానపత్రెలో మేకపోతు పాలు పితికీని, పు. 97, 98 

యేనుగుకు పంది బుట్టిని పందికి యేనుగు బుట్టని. 

శిలలు కండలు [గక్కీని అ కండలు కాకులు గద్దలు భన్నించీని 

వాటిని జూచి |పజలు వ్యెరిబట్టి గంతులు వేసేరు. 

కుక్కులు రాల వరిని; పు, 106 

శిలావర్సం వ 

జెండు మునిగిన గుండు తేలిని. పు. 106 
C౧ af) 
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కాకులు వికారస్వరాలుగా కూళీని. 

గూబలు యేడ్చీని. 

రూము రూములకు తప్పకుండా నక్కలు కూళీని, 

కొండవీటికి ఉత్తరాన రాతి గరుడకంబము మండీని. 

ఆరదు యెండ్రకు యుగముపొో తే కాళివద్ద గంగ కానరాక 

బాయ్యోని, 

ఘాలిచేత వానచేత శ్రీశైల దక్షిణభాగానవున్న గుండ్దు దొ 

నెత్తువువాన కురికీని. 

బండలు పగిలిని, 

mm 
ల్ వ దా 
లారీ అ 

ap) 

ఆకాశాన గద్దలవలె కారులు ఆడీని. 

అప్పుడు పుట్టిన బిడ్డలు మాట్లాడీని. పు. 207 

కృష్ణలో నడుమ బంగారు తేరు కనిపించును. ఆ తేరును 
చూచినవారు కన్నులు కానరాకపోవును. పు. 107 
ఆకాశంబున నుండి రెండు బంగారు రెక్కల పక్షులు వచ్చి 

పురంబున వనంబుల సంచరిస్తూవుండగా పాపాత్ములైన జనులు 

పక్టురు. చంపమని జనులు లక్షోపలక్షలు కన్నులు కానరాక 

చచ్చెరు. పు. 108 

కడపయొద్ద యున్న కమలాపురములో కప్ప కోడికూత 
గూసీనిమా. పు. 222 

గద్దా నొడిసి కాకి దన్నీనిమా. పు. 225 

తాడిప ర్రిలోన మనిషి మేకరూప మయోనిమా. పు. 225 

కందుకూరులోని స్రీ పురుషుడయ్యాని. పుం 227 

ఉదయగిరి తుదను మ్మరిచెట్టు (కింద సుదజేడు .నిలువులతో 

బుట్లినిమా. పు. 281 
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గోల్కొండ వద్దాను గోవిందపురములో గోగర్భమున నదుడు 

బుట్టనిమా. ప్కు 246 

కరములు పదహారు కలిగిన కామిని గం టికోట మాద 

తిరిగేనిమా. పు. 229 

యాదగిరి యేటి జలచరములన్ని బాగుగా భువి పల్కు 

పల్లీ విమా. పు. 284. 

కోటకొండలోని కొంగ మాట్లాడీని. ప. 241 

కొ త్తపేట మైన వురములో ఒకు కే తివచ్చి మాటాడీనిమా. 

పు. 241 

రాయదుర్లమూన రామచిలుక వచ్చి రామధర్మజు వార్థ 

బల్కీనిమా. పు. 241 

ప్రతిజ్ఞా వచనాలు ?_ 

(పతిజ్ఞ అంకేు ఏదైనా ఒక విషయం తప్పక జరుగుతుందని 

దృఢంగా చెప్పడం. కాలజ్ఞాన (గంథంలొ [బహ్మంగారు తాను 

చెప్పిన విషయం తప్పక జరుగుతుందని (పతిజ్ఞా వచనాలు పలికారు. 

అటువరిటి (పతిజ్రావచనాలు ఈకింద | పదర్శెంచబ డాయి. 
స్తా 

Ca 

శ 

వ 

నానా వర్హాలయందు సజ్జ్ఞనులై న వారెపగున్నారో వారిని 

రవ్షంతుము. ఇది తప్పురాదు. ధర్మం నిజమైతే యిది 

నిజమయ్యిని, పు. 6 

రలగని పాదమే సాక్షీ (వాసినదంతా తథ్యం. పు. 15. 

ఇది తప్పితేను మాతను గవయగోరిన పౌపొన బోదును. 
కాశిలో గోవాత్య శిశుహత్య [బ్రహ్మహత్య పౌప మనుభ 

వింతును. పు. బైశీం 
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మేము మోకు యిచ్చిన వరములు అన్ని అటు రక్ చి అదే 

పంతము మాఘ పున్నమ నాడు రక్షించేదే పంతము మేము 

ఆడి తప్పనిదే పంతము. పు. 28. 
కావేటి రంగణి పాదమే సాక్షి ఈ (వాసినదంతా యథార్ధము. 

St 

యిది మితిదప్పిన కాశిలో గోహత్య చేసిన పాపాన బోదును. 

పు, ఉల్ 

మేము రాకపోయి నట్టాయెనా కాళిలో [(బాహ్మణవధ |బహ్మ 

హత్యలు మొదకైన పాతకాలు చేసిన పాపాన బోదుము. 

పు, 96. 

ఫల |శుతి వచనాలు: 

పయోజనాన్ని గురించి తెలిపే మాకే ఫలశుతి. ఏదైనా 

విషయాన్ని ప్రజల్లో వ్యాప్తి చేయడానికి ఫల్మశుతిని చెబుతారు. మన 

పురాణకవులి పద్దతిని పాటించారు. ఇలాంటి ఫల్మశుతి వచనాలు 

(బహ్మంగారి కాలజ్ఞానంలో కనిపిస్తాయి. అవి ఈ కింద ఉదాహరించ 

రు౭కె౦యం 
G 

2 

బి 

అని పూజించి [బాహ్మ ఇపూజ చేసి బాహ్మణో త్తముని 

నా మర్యాదగా భావించి షడసోపేతంబుగా అన్నముబెట్టి 

తృప్తుని చేసినవారు నాకు (పీతిచేసినవారు వారే పరమ 

పుణ్యులు వారే పరమ భాగవతోత్తములు వారు ఇహ పర 

సౌఖ్యంబులు కొల్రలాడుదురు. వారికి నేను వశవలర్ధినై 

యుందును. 

ఈ మం|తమును దూషణ తిరస్కారంబులు చేసినవారు నరక 
మున నుండి |క్రిమిభక్షణ చేతురు. 
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ఈ మం|తమును ఎవ్యరై న నేమి భ కిపూర్వకముగా పూజ 

చేసినవారు దండనమసా్క్శారములు చేసినవారు అనేక శివ 

కల్పాలు నాతో జోడుగూడి సంచరింతురు. 

ఈ మం|తమునకు దండ నమస్కారములు భ క్రిపూర్వకముగా 

ఎవరు చేయుచున్నారో వారు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యా వృద్దియు 

పుత వ్యాతాభి నిరంతర సకలశుభములు గలిగి వర్షిల్లుదురు. 

పు, 18. 
యీ దండక వచనం ఎవ్వరై నగాని మంత సంయుక్తులతో 

ధూప దీప నై వేద్య తాంబూలాదులు సమర్పించి వినినట్రాయన 

ఆచం|దస్టాయి సుఖాన వర్టిల్లుదురు. పు. 25, 26. 

యీ [గంథసారము పానముచేస్తే అమృతపానం కంద అని 

ఆనందగురువులు చెప్పిరి. పు. లీ0. 
యీ దేవ రహస్యము హాస్యము చేసినవారికి వారిరోమ 

కూపాలు ఎన్నో అన్ని అర్భుదసలఖ్యలు నరకకూపాన 

వేయిరిచగలము. పు. 6లి. 

యో శోకాలు అక్షర పరతత్య శ్ర కాలు సారి|ద సింధు వేదము 

లోనిది యీళ్లోకాలు చూచి యీపతిక లిఖించి మొసమోపానకు 

పంపషించినాము అక్షరపరతత్వ లక్షణం యెరుగక యెవరు 

దూషింతురో వారు కులక్షయమై పోదురు. 
యూ శోకాలు అక్షరపరతత్వంబు యెరిగి యెవరు వీరధ జః 

లను భజనచేతుదో వారు ఆచం[(దస్థాయిగాను సుఖాన వుందురు. 

పు. 68 
మూరు యీ పతేక |పతే్యగముగా దదినించుకోనేది యీ వివ 

రము విని దెవ్యబాహ్మణ విశ్వాసం గలిగి రామధర్మజుల మొడ 

భక్తి గలిగి నడిపి స్పిరాయెనా ఆచం సస్తాయిగాను సుఖాన 

వుందురు, వు. 7 
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యీ వాక్యాలు కల్లో నిజమో యెరుంగము అనేవారు యెవరు 

గలదో వారికి చం్యదనూర్యులున్నంత పరియంతరం కారవాది 

నరకములు తం తాల 

యిది దూషించిన వాదు హాస్యం చేసినవారు శతకాలాలు నరక 

ద్వారాన పడుదురు సమ స్తమైన బాధలు వచ్చును. స 92: 

[పక్షి ప్త వచనాలు :- 

(బహ్మ౦గా రి కాలజ్ఞాన రచనలో గడిచిన మూడువందల 

సంవత్సరాల్లో (పక్షిప్తాలు చేరినట్లు కనిపిస్తున్నది. |బహ్మంగారి రచనల 

_పస్తుత పరిశోధనలో (పక్షప్తాలని నిర్ణయించబడిన కొన్ని వచనాలు 

ఈ[కింద ఉదాహరించ బడుతున్నాయి, 

: అని పూజించి 1బాహ్మణపూజ చేసి బాహ్మశణో త్తముని నా 

మర్యాదగా భావించి ష్ముడసోపేతముగా అన్నముబెట్టి తృప్ప్తుని 

చేసినవారు నాయాంత వారు, కు. 12 

బాహ్మణవూజా విధథేయ. పు. జర్ 

(బాహ్మణ ఆశీర్వాదము యశస్సునకు పు. 27. 

ఆది భవ భోగమైన మంతంబు 1బాహ్మణులకు చెప్పినవారు 

విశ్వకర్మ వంశాచారకులై నవారు, పు. వష 

ఆరువేల కులంలోవున్న దుష్టులనెల్లా ఖండించేము. పు. 86. 

ఈ వివరము విని దేవ్మబాహ్మణ విశ్వాసం గలిగి రామధర్మ 

జుల మోద భ క్రిగలిగి నడిపి స్తిరాయెనా ఆవందస్థాయిగాను 

సుఖాన వుందురు పు. 71. 

28] 
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పెకాల జా నవచనాలు పరస్పర విరుద్ధభా వాలను పక 

టిస్తున్నాయి. సర్వకులాలు సమానమేనని చెప్పి మహమ్మదియుడై న 

సిద్దయ్యను, మతంగ కులజుడైన కక్కయ్యనుు |బాహ్మణుడై న 

అన్నాజయ్యను [పథాన శిష్యులుగా స్వీకరించిన (బహ్మంగారు ఒక 

కులాన్ని ద్వేషించారనీ ఇంకోకులాన్ని భూషించారనీ అనడం సమంజ 

సంగా తోచదు. “పె వచనాలు నిస్సందేహంగా (పవ్నప్తాలు. తదనంతర 

కాలంలో ఆయనకున్న (బాహ్మణ శిష్యులు (బాహ్మణ భక్తిని దత 

వచనాలు చేర్చిఉండగా ఆయన విశ్వబాహ్మణ శిష్యులు వారి 

కులాధిక్యాన్ని నిరూపించుకొ నే వచనాలను చేర్చివుంటారు. 

కాలజ్ఞానంలో పక్షిపమైన మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఈ [కింద 

వివరించబడింది. కాలజ్ఞానంలోని రెండవ సౌజన్యప|తిక చివర ఇలా 

[వాయబడివుంది. “ఈ పతికను తీసుకొనివచ్చిన భక్తులను [గామము 

లోనికి పిలుచుకొనిపోయి ఆ భక్తులకు భత్యముయిచ్చి మరానికి దక్షిణ 

యిచ్చి “పె గ్రామములకు మేళతాళములతో ఊరేగింపు చేస్తూ 

మోతాదుల నిచ్చి పంపవలనసినది. పు. 148 

ఇలాంటి [వాతలు బహ్మంగారు _వాయరు. ఈ వచన రచనా 

శైలి ఆయనది కాదు. ఆయన కాలంలో ఈ మరనిర్మాణమే జరుగ 

లేదు. ఇలా భత్యాలు అడుకొని తినదలిస్తే ఆయనకు వంశ పారం 

పర్యమైన హక్కుగలిగి దక్షిణలు కానుకలు భత్యాలు వచ్చే పాపమఘ్నీ 

పీరాన్ని వదలి దేశసంచారం. చెయ్యవలసిన అగత్యంలేదు. ఆయన 

కందిమల్లయపతైలో తన నివాస గృహంలో ఉండి వ|డంగం కమ్మర 
ca C౧? 

వృత్తులు చేసి కుటుంబాన్ని పోషించుకొని తీరిక వేళల్లో వేదాంతధర్మ 
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(పబొధాలు చేశాడు. అబువంటి కర్మయోగికి మోతాదులు!1. 

అడుకొ,నే అవససం ఉండదు. ఈ వాతలు |[బహ్మంాారు సమాధి 

[పవేశం చేసిన తరువాత మఠం నిర్మించిన తదుపరి చేర్చిన 

(పక్షపాలని చెప్పడంలో సందేహంలేదు. 

అర్య వచనాలు (బహ్మంగారు చెప్పినవిగా తోచవు. ఉదాహరణకు _ 

“విశ్వంబులో కం యను 

విశ్వ్యబాహ్మ:? బు డొకడు వుట ఓ సమా చ ఎన 

అనే వచనరిలో భవిష్యళ్తలొ విశ్వనాధావధూత అనేవాడు విశ్వ 
ఆని 

_బాహ్మణ వంశంలో జన్మనా ఆనయ సతర డు లా క్యంలొ 
అజా 

_(పయోగింపబడీన “విశ్వ బాహ్మణ శబ్రాన్ని బ్రహ్మంగారు ఎక్కడా 

[పయోగింవలేదు, అసలాయన కాలానికి ఈ పదబంధం వాడుకలో 

లెదు. “విశ్వకర్మలు” అని మా [తమె (బ్రహ్మాంగారి పయోగం. కనుక 

'ఈవచనం [పక్షి ప్రమని చెప్పుడ తంలో సందేహం ఇదు, 

ఇ త 
1బహ్మ౦గారి ఎగ్రియువృత్రాంత 

అతుకు అతర్.. ళా నౌ 

భరాతదడొాలిరాలం := 

1) ముందు తాను (బహ్మ్మలోకమునందు 72 (బహ్మ్మాకల్ప ములు 

రాజ్యపరిపాలణనము చేసితినని చెప్పెను, పు 1 

1. మోరాదు అంపే ఒకరోజు వంట 

మిరపకాయలు, ఉప్పు, మొదలై 

fin ql లసిన బియ్యం, కందిపప్పు, నెయి, 

ర ర్ట ర్త క! న్ 
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అందుండి రజతా]దికి బోయి శ్రీకి [బహ్మకల్బము లుంటిమి. 

పిదప వైకుంఠమునకు వచ్చి రి000 యోజనముల పొడవున 

కూర్మసింహాసనము నిర్మించి అచ్చట లికి | బహ్మకల్బ ములు 

రాజ్యపరిపాలనము చేసి వైకుంఠమున మరల మాధవానం౦ంత 

స్వామి సేవ 297 |బహ్మకల్పంబులు సేయ నా స్వామి 

చతుర్విధ ము కి యిచ్చెను. 

తర్వాత స్వామి వైకుంఠమున 10 దివ్యవర్థ ములుండి 

బనగానిపత్తా చేరి ఆదికాలమందు భూ|పదక్షిణము 150మార్దు చేసి 

సిద్ధాంతశిరో మణియగు అనందా[శమముల యొద్ద సకల విద్యలు 

అభ్యసించి 1800 వత్సరములు సోభ్యం సోభ్యం అను యోగ 

శాస్త్రమును 18000 గంథములను అభ్యసించి కాలమృత్యువు 

కడజేసి ఆ యోగముచే దివ్యశరీరినై 8.888 [బహ్మకల్బ్పము 

లుంటిమి. పు. 1, 94, 25. 

(పథమావతారమున అనందాశమమునకు శిష్యుండనై 999 కోట్లు 

76605 (బహ్మ్మకల్చము లుంటిమి. 

బవ అవతారమున ఆనందా[ శమములకు శిష్యుండనై 765 

(బహ్మకల్పము లుంటిమి. 

లిన అవతారమెత్తి అనందా[శమములకు శిష్యుండనై 18 వేల 

యేండ్లుంటి మి. 

45 అవతారమెత్తి ఆఅనందా శమములకు శిష్యుండనై 1170 

(బహ్మకల్చము లుంటిమి, 

లేవ అవతారమెత్తి అనందాాశమములకు శిష్యుండనై 4 ఖర్వాలు 

850 |బహ్మకల్బము లుంటిమి. 

6వ అవతారమెత్తి అనందా[శమములకు శిష్యుండనై 77 కోట్టు 

287 |బహ్మకల్చ్పము లుంటిమి. 
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అటుతరువాత 7వ అవతారమె త్తి ఆనందా[శమములకు 

శిష్క్యుండనై 755 (బహ్మకల్పము లుంటిమి. 

రివ అవతారమెత్తి అనందా శమములకు శిష్యుండనై లి లక్షలు 

260 బహ్మకల్పము లుంటిమి. 

9వ అవతారమెత్తి ఆనందాొ|శమములకు శిష్యుండనై యజ్ఞర్మదు 

నకు కుమారుడనై 78 కోట్లు 560 లక్షలు 8860 [బహ్మకల్పము 

లుంటిమి. కాల. పు. 1, 2, 94, 95, 

భూత భవిష్యత్ వర్రమాన కాలానకు నానాదేశాలకున్నూ 

వాయించినది మూడులక్షల ముప్పై రండువేల క్కి 8ి2000లు 

[(గంథములు. పు, ళ్ 

ఈ తీరున ఈప(తిక లిఖియిం చి ఆనందా। శమములకు క్ 

పంచెను. సంతోష చిత్తుండాయెను. పు. 8 

[తిభువనయబు నెలా జయ జ య ధ్వనిచెత సిదాంతమెలా 
C7 (లి Cc? 

కానబడ దెల్బెతిమి. పు 15 

బనగానపత్తై చేరి కార్తీక బహుళ ౩లు దినము దినములమోద 
దివ్యదేహము చేసినాము. పు, 16 

నంచానందన యోర్మథ్యి వీరభోగ వసుంధరాః పు. 22 

[పాంతమందు పాషపాణవ్మిగహం చేసి నిలిపెను. పు, 86 

(శుతి పురాణితి హాసాలలోను మాయవతారమహిను 

మా రాకడ పూర్వమైన ము నులు అనతిచ్చినారు. అని 
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అంటిరాయెనా శాంతివర్వమందు కడపటి మాఅవతార మహమీ 

వ్యాసులు చెప్పినారు. విద్యారణ్యులు మా అవతార మహిమ 

మా రాకడ విజయర్హ క్ష (గంథమందు సంకీ ర్తనలోను మా అవ 

తార మహిమ మా రాకడలు నిర్ణయం చేసినారు, కష్టమా 

చార్యులు తాముజేసిన చాతుర్గ్ణ క్ష సంకీ ర్రనలోను మా అవతార 

మహిమ మారాకడలు నిర్ణయము చెసినారు. 

ప్కు 95, 9౩ 

భవిష్యత్ కాలికాలు;_ 

ల సామవేద ఘోషణాలచేత బాల్యయోవన (పొడలు పీవభోజ 

వసంతరాయల చరితాలు పాడేరు. పుర్ 

వీరయోగి వస్తున్నాడని భూమీ పరలికీని. పు. ల్ 

మహానందిలో పదిహేను దినాలు వుండి భూమిమోళ పకాశ 

మయ్యేరుం పు. 5 

మహానంది మార్షమున మరుగు కొండలు మూడు దాటిపోగా 

ఆడగాను నెవ్వరుందురో వారే వచ్చే వీరయోగియని వక్కా 

ణించినాము. ప్ర. రి 

సకలజన సంయు క్ర సగుణధ్యాన అస్మద్దవ్యనా మే పఠనాపరులై 

అనలందాన వుండేది. పు 8. 

మేమున్నూ వీరంభొట్టయ్యవారనే నామథధయంబు వహించి, 

హరిహర పురంబున సూర్యోపా స్హి పరుడవై యుండి ఓయి 

శంకరా ! అ'షెశ్వర్యపదంబునునై న చతుర్విధ మోక్షపదంబును 

నైన నొక దివ్యమం|తము నీకు ఉపదేశ మిచ్చెద. 
పే, లి 



ర్ట 

ర్చ 

£28 

ఓహో శంకరా ! నెను నీవు |బహ్మ మనమువ్వురము భ్రైరవా 
నందులు (బహ్మ్మానందులు వీరాజార్యుల న నామంబులు వహించి 

నవతడంచి కిలియుగంబున దుస జన నిగంహాము శిషజన వరి 
(=) 

మూలన చేయుట కొదకే oe 1 నీ అఫ్ నతన 
వు, 

సంకల్పించుచున్నాను స్స్ 10 

పదకొండొ రృుదుండనగా నేను ఆరువేల కులంలో వున్న 

దుషులనెలా ఖండించేము. పు. 86 
ఈం ap) 

గామిలోవున్న |పజలందు వక (పతిమలోను అదే నారూవు 

అంతయు జూపితి, పు. 50 

ఆనంద నందనం మధ్య శ్రీమతై వల్య మందిరం. పు. 98 

కాక శు ౧౨ల నాటికి వుదృవమయ్యేము. క్ర. 79 

సూర్యనందిన వుద్బవ మయము. Su 

అక్సరి గురాలు తుంగభదనిళ్లు తాగినదే మొదలుగాను మూడు 

దినాలకు వచ్చేము. పు, 96 

పింగళ సంవత్సర పిళపిళ మాసాన వచ్చేము. 

పు. 96 

మేము వచ్చినది మొదలు కృతయుగధర్మాలు నడిపేము. 

పు. 96. 

కన్యరాళి గతే జీవే వికమో 

వీరధర్మజ 1పయాణో భవేత్ పు. 108. 

సమ స్త జనులంతా వీర(బహ్మాము గారి చర్మితములో 

తగులుదురు, 



18) 

19) 

20 

బడికీ 

యెనిమిది ముద్దలు తొమ్మిది కోకాలు 

యునికితో దిరుగు సుదర్శనంబు క త్రీబక్రైవాడు 

వీరావసంతూడు ఖర్మూల చండాడ వచ్చీనిమా పు, 229 

శ్రీరామ ధర్మజులు నృ ష్టభారము బాల్చు 

శృంగారమూర్తుల్లై వచ్చేరుమా కట ఓ 

వికారి మూడేసి విష్ణునా మము మోద 

కీరావసంతూడు వచ్చీనిమా పు, 288 

నరమానకాలికాలు క 

1) 

క 
ల 

4) 

నేనున్ను నిజభక్త హృదయాంతరాళీమందు నిలిచీ నిఖీల 

వేదరహస్య తత్వ మహాతత్వ ఆదికాలాన కథాసందర్భమున్నూూ 

అఖిల యోగజాన భక్తిజ్ఞాన గతహేష్య జ్ఞానంబులున్నూ గంథ 

రీత్యా బంధురమైన బోధకముగా బోధిస్తూవున్నాము. పు, ర 

నేను భాగవతము వెంటనే తెస్తూ వున్నాను. పు. 14 

నా దేహము దివ్యదేహాము అవుతూవున్న ది. పాయసము 

వెయ్యి కలసిన కథ యిప్పుడే కనిపిస్తూ వున్నాము. పు, 81 

మా భక్తుతై నవారు సమర్పించిన ఆవులను మాపేరు బెట్టి 

జితేం[దియుడు పోషిలచుకుంటూ వుండెను. పు. 95 

బ్రహ్మంగారి తార్మి కద్భ ష్షువ- 

కార్యకారణాల సంబంధాన్ని గురిలిచి యాచించడమే తర్కం. 

ఏరే నా ఒక కారం జరిగ శే దానికి కారణం ఏమిటి? అని ఆలోచించేడే 

హాతువాదం. తర్మశానస్త్రంలో ఉన్న శబ్రపమాణం, వరోక్షపిమాణరి, 



వవీ5 

_పత్యక్ష ప్రమాణాలలో హేతువాదులు (పత్యక్ష (పమాణాన్నే అంగీక 

రిన్తారు. ఇటువంటి తార్కికదృష్టి [బహ్మ్మంగారికుంది. |బహ్మంగారు 

తార్కికద్యష్టితో ఆలోచించి ఆలోచించిన విషయాన్ని అదే దృష్టితో 

చుజలు దర్శించెలా చేశారు. పెళ్ళిలో పఠించే మం[తాలకు (బహ్మం 

గారు ఇలా హేతువు నడిగారు, 

“సోమ |పథమో యనుచును 
యా మం|తము చేత కన్య నతరటిన యూ 

సోమునకు ధర్మసతి యగు 

భామామణి తనకునెటు భార్యగు సిద్దా! 
ంం ఇ 

గంధర్వుడు రెండవ దిన 

మందు నపేక్షంచి తాను మరులుకొనంగన్ 

ముందై న భర్త చం|దుడు 

సందడి నెడబాయడేమి చోద్యము సిద్ధా! 

మూడవ దిన మందగ్నికి 

చేడియ సతియాయె ననుచు చెపట్టియు దా 

గూడి మును పెండ్రి కొడుకని 

చూడ నరుల కిదియు (బహ్మస్మూ తము సిద్ధా!” 

ఈవిధంగా (పళ్నించడానికి కారణమైన మంతమిది ;_ 

“నిశి మ ఫథమే వివిధే గంధర్వః వివిధి ఉత్తరః 

తృతీయో అగ్నిః పతిస్తురీయ స్టే మనుష్యజాః 

స్మార్తాన్ముకమణిక వివాహా పిధానహోకు పకరతి. 

జ] 
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తైన ముగ్గురు భర్తల తరువాత తాళి గక్రువాడు 

నాలుగవభ ర అని శోకానికి అరం. ఈ మం్యతాల అధం తెలిసి 
హై య థ్ ధ్ 

కోకుండా తాళిక కే 

ఇలా అన్నారు. 

ర Pel ళను అధికేపించారు [బహ్మంగారు, ఇంకా 

“రాళ్లు దేవతతై తె రావలదొ పోవలదొ” పు. 178 

“సద్భాగహ్మడై తేను సత్తు చి త్రెరుగును 

సద్మాగహ్మృణ (క్రియ తరచవ లెను 

తరువ లేడు గనుక తానెట్లు బాంహ్మడ ర = 

మంచి బారిహ్మణుడై తే “సత్తు. అంకే “కళ” అనీ “చిత్తు అంకు 

బిందువు అనీ తెలుసుకోవాలి. అంకే అజపగాయితీ మంతం అయిన 

“హంసొలో ఉండే బిందువు “చిత్త సకారం కళ అదే సత్తు అనబడు 

తుంది. ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకొన్న వాడే (బాహ్మణుడు. ఇదె 

తెలియనివాడు బా హ్మ్ణుడెలా అవుతాడు? అని చెప్పబడిన 

పె అంశాలు బ్రహ్మాంగారి తార్కికద్భ్రష్షికి నిదర్శనాలు. 

సంచేశసారాంశనం౦ :- 

“కావ్యం య శసే2_ర్ధక్య తే వ్యవహార విడే శివేతర క్షతయే 

సద్యః పరనిర్హతయే కాంతా సమ్మిత తయోపదేశ యుజే.” 

ముమ్మటుడు _ కావ్య 1 ప్రకాశక ర్ర. 
అని అనందాన్ని ఉపదేశాన్ని కావ్యపలాలుగా పేర్కొన్నాడు. 

భరతుడు మొదతైవ లాక్షణికులు అనందం ధర్మోపదేశం |[పథానమైన 

కావ్యపయోజనాలుగా పేర్కొన్నారు. |బహ్మంగారి రచనలు పరిశీలి స్టే 

అవి అనంద సంధాయకాలుగా సాక్షాత్కరిస్తాయి. కాలజ్ఞాన గంథంలో 

బ్రహ్మంగారి సందేశాలు ఇలా ఉన్నాయి. 



మతబేచాలు మానవజాతి మన” ఎకు మంచివికాపు మఠాల 

EE వ EF స్వికరెంచా౬ మతబేదం మరచిపోవాలి 
(an 

గలా ae a శ me లో లీ 

ఇను. (బహ్మారతారు: ల ధితకోరి ౩-ందూమతసుతన అచ్చమ్మ 
సడ 

బ్లు కలా క. యా 

అన్నా జయంలను, మునిం మతసువన సిదియ్యను శిష్యులుగా చెసను 
ది యా nym య ది 

వ 7 Pa జీ 

కొన్న బ్రహ్మంగారి మత సమన్వయ సందేశం ఆయా కవితా 

(వ్మక్రియల్లా ఈవిధంగా కనిపిస్తుంది. 

1) షణ్మతంబులకు శేదము లని పల్కులో హం వరాలు అతడే 

నేను. పు, క్ 

బి ఆకాశము ఎరనౌను అరుమతము లొక్కళూను పు. 9 

ల మహమ్మద్ హుసేన్ [బజహ్మమే నారాయణుడు. 

ల 

జ వివగోవింద గోవింద హాది గోవింద గోవింద. కాల, పు. 221 

కులతత్వం కూడదు !- 

కులజేదాలు వట్టి భమలు స్రీ వురుషులనబడే భేదంతో రెండే 

కులాలు ఉన్నాయి. కులఖేదాల కుమ్ములాటలు కూడవు అని, 

ఏదిరా కులము ఏరి 

నాదకులంబని నడుపరా జాణ, కాలుత. పు 44 

అనే తత్వంలో చెప్పారు. నాదం అంకె ఓ ౦ కార ౦. సారమైన 

కులము ఓంకారమైయుండు” అని మై తత్వంలోనే చెబ్బారు. పీలే 

గాలే ఓం అనేది. అంకే అందకు మానవుల 1పాణం గాలితోనే ఉంది. 
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అందరూ సమానమనే భావం పె తత్వంలో ఉంది. కులతత్వం 

కూడదని చెప్పన |బహ్మంగారు _ 

“అయిదువేల మోద బహుధాన్య లోపల 

అన్ని జాతము లొక్కటయ్య్యినిమా. 

కాల. పు. 22లిె. 

అంటూ జాతులన్నీ ఏకమవుతాయని భవిష్యత్తును పలికారు. 

స్త్రిలను గౌరవించాలి :. 

బ౦హ్మంగారు “సిద్ధబోధము” “కాళికాంబ పద్య రత్నములు” 

అనే కీరికలతో రచించిన పద్యాల్లో స్ర్రీలను గౌరవించాలని |పబోధిం 
ర్మ య? 

బారు. ఈ అంశానికి తార్కాణంగా ఈకింద ఉదాహారణలు ఇవ్వ 

బడుతున్నాయి. 

1) “యతుకతైన మునుతైన నెవ్వరై నను ఏమి ? 
సోమయాజులైన దొడ్డ ఘనులు 

వనితలడ్డమైన వచ్చె తల్బనవలె” 

కాల, పు, 190. 

2 “అందరిని తల్తిగా యాత్మలో దలచిన 

సందెహమనె తెగులు చచ్చిపోపు 

తెగులు చచ్చిన వెనుక దేవుడు తానౌను” 
కాల, పు 195 

(బహ్మంగారు పలికిన భవిష్యత్తులోకూడా స్త్రీజాతి _పగతిని 

కాంక్షించారు. పూర్వం భర్హను కోల్పోయిన స్త్రీని అనేకవిధాలుగా 
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అవాదరించింది మన సమాజం. అతివకు ఈ అగచాటు అంతరించా 
అటి, 

లని ఆళించి (బహ్మంగారు 

“ముండమోపులెల్ల ముతైెదులయ్యోని” కాల. పు. 226 

అని తెలిపారు, ఇలాంటి సందర్భాల్లో బ్రహ్మంగారి దృక్పధం ఏమనా 

ముండమోవులు ముత్తయిదువులు కావడం అయనకు ఇష్టంలేదా? 

అనిపిస్తుంది. కాని ఇది భవిష్యత్తును వర్శించడమేగాని ఆయన 

ఇష్టానిష్టాలను గురించి చెప్పలేము. ఆనాటికి జరగని ఒకకొ త్త విష 

యాన్ని చెప్పారని భావించవచ్చు. ఇటువంటి సందర్భాలు |[బహ్మం 

గారి రచనల్లో ఒకటి రెండుచోట్ల కనిపిస్తాయి. కాలజ్ఞాన తత్వాల్లో 
C౧ య లారి షు లా 

ఉన్న “రాక్షస కులములను నీరుచేయ శ్రీరాములు జసనంబై నాడ.” 

(కాల, త. పు, 7 అనె తత్వంలో భవిష్యత్తును వర్షించి అది జరుగ 

నటయితే “అందుకు తప్పితె హీనజాతి వానింటను బుకేనన్నాడు.” 
cn ee 

(కాల. త, పు. 78) అని శపధం చేశారు. జాతులన్ని ఒకకేనని చెప్పిన 

ఆయన హీనజాతి అనిఅనడం కేవలం భాషావ్యవహారంలొ అలవాటుగా 

ఉన్నమాటను వాడడమెనని చెప్పాలి. 

అహింసయే పరవుధర్మ౦ - 

“అహింసా పరమోధర్మః” అనే సూక్తిని [పకటించి (బహ్మం 

గాదు (గొమదెవతల జాతరలో  జంతుబలిని నిషేధించవలసిందిగా 

ఉత దేళించారు. తన సాహిత్యం ద్వారా పాంసను విసర్జించమనే 

సందేశాన్ని అందించారు, 
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“యల్లమ్మ కంచూను మల్లమ్మ కంచూను 

కల్లు మాంసము బెట్టి గుడిసేరుమా 

కల్ప దేవతలను గొ గొలిచేటివారెల్ల 

నిల్వ పేరులేక పాయ్యీనిమా రాల పు. 254 

జీవిని మర్దించి అకక పెన 

జీవ దోషంబులు చిక్కుబడును 

జీవహింసచేత చిక్కునా మోక్షంబు 

కాళికాంబ హంస కాళికాంబ. రోం. పు. 218 

అని జీవహింసవలన మోక్షం లభించదని చెప్పారు. 

మరాథ విశ్యాసాలవల్ల ముంక్తి లభించదం ;.. 

వ్మిగహారాధన, ఒక్కపాద్దులు, తీర్థసా నాలు, కపటగురువులను 

[గుడిగా నమ్మడం, తీరయా[తలు మొదలైన మూఢవిశ్వాసాలను 
ల. య్ చుం 

ఖండించి రచనలు చేశారు _ 

(చిల్ల ర రాళ్లకు |మొక్కుతువుంశకే 
ap) ae) 

చిత్తము చెడిపో నారేయొరే” కాల.త.పు ౪9 

అనే బ్రహ్మంగారి తత్వం సిద్ధమైంది. అందులో మూఢనమ్మకాల 

నిలా నిరసించాడు. చిల్ల ర రాళ్ల కు మొక్కితే చిత్తం చెడిపోతుంది. 

చి తంలో ఉండే చిన్న్మయజ్యోతిని గమనించడం మంచిది. అని విగహా 

రాధనను నిరసించారు. ఒక్క[పొద్దులవల్ల శరీర ౦ క్షీణిస్తుందని 
మనస్సులో భగవంతుని దర్శించడం మంచిదనీ నిలకడ లేకుండా నీళ్ళలో 

మునిగి మం|తాలను గొనగడం నిరర్ధకమనీ అత్మలోఉండే వెలుగును 

దర్శించాలనీ అదే సరె నమార్షమని బోధించారు. బాధ గురువులను 

అ శయ స్టే భావర 'చెడిపోతుందనీ భావంలో ఉన్న శహ్మ కాంతిని 
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చూడటం నేర్చుకో వాలనీ బోధించారు. పై విషయాన్ని కాళికి 

హపోవలెనా తరము బూసురంరాక అనా. అనే తత్వంలో కూడ తాః 

ఇదే అంశాన్ని _ 

“తీరయా|తల కెల్ల దేవుడొక్కడె గదా 
ధి రా 

వుత్తమతిద్ధంబు యొద్ద గలదు 

దివ్య తీర్షంబిదిగొ దబిహమందున్నది 
@ 

కాళికాంబ హాంస కాళికాంబ 

అనే పద్యంలోకూడా చెప్పారు, తీర్థయా|తలెన్ని తిరిగినా దేవుడు 

ఒక్కడే. తీరయా।తాసలా లన్నింటికంకు శేషమైంది దగరే ఉంది, 
ధి థి ఆకా ౧ 

అది దివ్యమైన తీరయా,త్రా సలం. అది మనదేహంలో నే ఉంది. అని 

"పై పద్యానికి భావం. అంటే భగవంతుడు మానవ శరీరంలోనే 

ఉన్నాడని [బ్రహ్మాంగారి అభి|పాయం. పెవిధంగా (బ్రహ్మంగారు 

మూఢ విశ్వాసాలను ఖండించారు. 

వేపధారులెన సన్యాసులకు సూక్తం లెదు :- 

(వేషము సన్యాసి యోచన (పకృతి 

పూజ చేయుట ఏమి పుణ్యమబ్బె 

(పకృతి దీసెనా ఫలమిచ్చె గదవయ్య” 

కాల, పు. 198. 

అనే పద్యంలో గడ్డాలు మాసాలు పెంచుకొని లౌకికమైన ఆలోచనలతో 

పూజలుచే స్టే పుణ్యమబ్బదు. మైపై 'వేపాలవల్ల ఫలితం లేదు. అని 
ముల కలా 
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బ్రహ్మంగారు చేప్పారు. ఇంకా ఈ వేషధారులను గురించీ ఆయన 

6 య।|రబటలు గటి తొ|రిమాటల నాడి 
చ స 

పర యోగి గాని పదవి గాదు 

యర పచ్చ తెలుపు మలినంబు నొక్కుకు 

కోల, పు. 202 

అని అంటారు. ఇంకా 

పై వర్ణనాలు బాగుగా ధరియించి 

పాపజాతి మనసు పట్ట లేదు 

మనసువటి పటు మహిమ గనొనుముయా 
తు “లు ౧ 

కోల. పు. 202 

ప క్రైవర్ధనాలు ధరించినా పాొపాత్కులకు మనసు నిలకడగా ఉండదు, 

మనస్సును ని[గహిస్తే మ హి మ కనుగొనవచ్చు. అని అన్నారు. 
గాయ్మతీ మంత్రాన్ని నిత్యం గళంలో ధరించేవారు యజ్ఞోపవీతం 

ధరించవలనిన పని లేదు. పెపె వేషం కోసం సూతాన్ని ధరించేవారు 

ము క్తిమార్గాన్ని చూపించలేరు. అని [బహ్మంగారు చెప్పారు, వేషాలు 

వేసి నియమాన్ని ఉల్లంఘీరిచే శారి గతిని వర్ణిస్తూ ఇలా భవిష్యత్తు 

పలికారు. 

ఒనీమమూ దప్పిన నామధారులెల్ల 

సళ కన్నను పలుచ నయ్యురుమావో 
లం 

కొల, పు. 258 

ఇ, జ ల్ 
కూ, జ్ఞానమే (బౌ ంల్నో ఇ త్తం Ou 

పు ట్టు కలో [సతివారూ సమానులే, ఆత్మ సంస్కారాడీ 

సత్కేఇయలవల్ల (బాహ్మణత్వం కలుగుతుందీ. (బ్రహ్మజ్ఞానం కలవాడు 
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ఎవడై సొ బార హ్మణు డే, అనేది |బహ్మంగారి సిద్ధాంతం. 

సద్బాహ్మణుడ్జె తే సత్తుచిత్తులను గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇలా 

తెలుసుకో లెనివాడు |బాహ్మణుడు ఎలాఅవుతాడు? అని (పళ్నించి, 

“వనుక ముందెరుగని దేమి (బాహ్మాణ్యంబు 

మున్ను గురుతెరుగని ముచ్చుగాక 
స్పష్టమైన గురి చోటును గనవతె” 

కాల. పు, 212. 

అని అన్నారు, పూర్వాపరాలను తెలుసుకో లేనిది ఏమి (బాహ్మణత్వం? 

గతం తెలియని ముచ్చుతనమే, స్పష్టమైన లక్ష్యాన్ని గుర్తించాలి. 

లక్ష్యమంకేు భగవంతునిపై గురి నిలకడముని అర్ధం. అందుకే [(బహ్మాం 

గారు కేవలం పుట్టుకతోనే [బాహ్మణుల మనుకొని అర్ధం తెలియని 

మం|తాణను చిలుకలా వలించేవాళు ఏమి _బాహ్మణులు 2 అని 
య రో గ 

అడిగారు, ఇంకా 

“బాహ్మణ శూ్యదుల పరు జెప్పుగ లెరు 

కిరు దెలియకున్న (బాహ్మణుండె 
ము లి PE పెదవులాడించితే |బాహ్మాజుం డెట్టవును: 

కొల, పు 219 

బాహ్మణుడం'కే ఏమిటి? శూూదుడంకే ఏమిటి? అని అర్థం చెప్పలేని 
వాడు (బాహ్మణుడు ఎట్లా అవుతాడు ? పెదవులు కదిలించి 

మంత్రాలు వదివినంతమా|తాన బాంహ్మణుడు కాడని భావం. 'పెదవు 

లాడించినంత మాతా9న (బాహ్మణుడెట్లా అవుతాడు? అని నిగ్గదీశారు 

బవ్మాంగారు, 

ణ్] 
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గురుం నిష్యులు యోగ్యత కలిగి ఉండాలి +, 

ంగురుర్చ ఏహ్మ గురుర్విమ్లు గురుడెవో మ హెశ్వరః 

గురుసాక్షాత్ పర|బహ్మ తస్మై క్రీ గురవేనమకః” 

అని గురువును (తిమూగ్యాత్మకునిగా వర్ణించారు మన ,పాచీనులు. 

ఆదర్శమూ ర్రియైన గురువెలా ఉండాలో నిజమైన శిష్యులెలా ఉండాలో 
గురుశిష్యుల లోపాలు ఏమిటో? :.సిద్దబోధము” అనే శ్రీర్తె కతో కాల 
జూనంలో రచించిన పద్యాల్లో బ్రహ్మంగారు ఇలా వివరించారు. గురు 

భావం తెలుసుకోకుండా గురువుమోద లక్ష్యంకకుండా శిష్యుడు (రా 

తెలుసుకోలిడు. గురువుల మర్మం [గహించడం కష్టం. గురువుల 

గుణనిర్లుణాలు గోప్యంగా ఉంటాయి. గురుపాదాలను అ శయించి 

కూడా |తీకాల |పసాదాలను మరిగితే యోగం చెయ్యడం అనవసరం 

ఆని చెబుతూ గుణహీనుడై న గురువును గురించి ఇలా అన్నారు. 

గురుసూ తమేయైతె కుక్కలు గరచునా 
గుణము లేకున్నను కుక్కు గరచె 

కుక్కు కున్న గుణము గురునికి కదయా” 

కాల, పు. 188. 

గురుసూతమంచకే గురువు బోధించే తారకమం|తం. అది నిజంగా 

గొప్పమం|తమే అయితే అమంతం తెలిసినవాశ్లి కుక్కులు కరుస్తాయా! 

ఆ గురువుకు గుణం లేదు. కాబక్టే కుక్క కరుస్తుంది. కుక్కకున్న 
గుణంకూడా గురువుకు లేదు. తనకు ధర్మం బోధించడానికి తనలోనే 

గురువున్నాడు. అలాంటప్పుడు కల్లగురువులమిద కాంక్షవద్దు అంటూ 

ఒవుల్లిగ డాలకు వుపదేశ మిచ్చేటి 

కల్ల గురువులు కలిలొ నుండేరుమా 

కల్ల గురువుల నెల్హ కాలదన్నును యముడు 

కాల పు. బ్ల్లిడి 
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అనీ కల్రగురువుల కుళునె ర అలర కోశారు. ఇంకా కల గురువుకు 
C౧ ళా ౧3 

చల్లని గురువుకు ఉన్న భేదాన్ని ఇలా వరించారు, 
గ 

ఒవొత్తెస్తి చెడగాల్బు కల్లగు రుడే.కో 

లము ములో కులునెల గాల్చి 
అం ౧ 0౧ 

కొ”ల్లలాడు ము క్రి చని గురుడయాి 

కాల, వు. 21కి. 

శరీరమంతా మతచిపశ్నాల ముద్రలతో కాల్చుకొని “పెపె వేషాలతో 
ఉండేవాడు అబద్దపు గురువు. మనస్సులో ఉన్న కుళ్చునంతా కాల్చి 
వేసి ముక్తిని సాధించేవాడే నిజమైన గురువు. అని పైపద్యంలో 
చెప్పి నట్లు ముకి ని కొొల్ల లాడిన చలనిగురువే బ్రహ్మంగారు. ఇటు 

అటే ఇక, 

నరికి సద్దురువును వెదకి "పద్దతిని నె సాధించిన మంచిశిష్యుడే సిద్దయ్య 

అందుకే (బ్రహ్మంగారి దంట రువ సిద్ధయ్యవంటి శిష్యుడు కొడు” 

అనే ఆ భాణకం ఈ గురుకిష్యులపట్ల సార్ధక మైంది. 

భక్తియో గాన్ని హత అ వా లక 

కాలజ్ఞానం ద్వితీయాశా సంలో ,,అఖీల యె యోగజ్ఞాన మ క్ర జ్ఞాన 

గత వ్ష్య 'జ్ఞానంబులును ్రంథరిత్యా బంధురమైన “ బోధకముగా 

బోధిస్తూ ఉన్నాము.1” అని; [బహ్మంగారన్నారు. ఆయన వేదాలు, 

ఉపనిషత్తులు భారత భాగవతాది పురాణాలు మున్నగు (గంధాల్లోని 

విషయాలను |పజలకు బోధించారు. ఇందుకు 

1 ఒఒవతుర్వేదాలు తనలో తానే చడివీని” కాల. వు, ల్. 

వా కదన లనుండి నారు తనమనడుడాపడాత ల చతప్తన తననన పడమని తాాపిడాప పరా అరబ పా స MT 

1. వీర!బహ్మాము, పోతులూరి = కాలజ్ఞానం, ప్రచు : కష్టమూర్తి, రంగయ్య 

ఈందిమజ్ఞయపళ్టై, 4ల/4ఉ పు, 16 
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2 యీ మం్యతంబు బుగ్వేద యజుర్వేద, సామ, అధర్వణంబు 

లతో సమానము.” కాల. వు. 15. 
ల ఒద్వంద్వాతీతం గగనసద్భృశం తత్వమస్యాదిలక్ష్యం.” 

కాల పు. 26 

4 గీతా నా భక్తులే _శష్టం.” కాల. పు. 19 

ర) భాగవతము వెంటనే తెస్తూ వున్నాను.” కాల. పు. 14 

అనే కాలజ్ఞాన వచనాలను ఉదాహరింప వచ్చును. 

చతుర్విధ యోగాల్లో మం|తయో గాన్ని భ క్రియోగ మంటాడు: 

ఏకాక్షర, ద్వ్యక్షర, షడక్షర, అష్టా క్షర, మం[తాలను భ క్షియోగంలో 

జపిస్తారు. కాలజ్ఞానంలో 

1) టఓటఓ౦0 నమో పర బహ్మ . కాల, పు. 11 

2 ఓం నమో నారాయణాయ” కాల. పు 81 

అనే మం|తాలు ఉన్నాయి. ఇంకా తన ముప్ప్బదిరెండు నామాలతో 

కూడిన పూజా విధానాన్ని కూడా చెప్పారు. నిత్యపఠనానికి దండక 

వచనాన్ని రచించారు. ఇటువంటి మంతాలతో భ క్తియోగాన్ని 

సాధించాలనీ భగవంతుని భ్యానించాలనీ బోధించారు. ఇందుకు 

1) (నారాయణ ధ్యాన మానుట యు త్రమం.” 

కాల. పు. 196 

లి నారాయణ ధ్యాన మందవలయు”. కాల. పు. 186 

అనే వాక్యాలను ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ఇలా ధ్యానించకుండా 

ఉన్నవారిని ఇలా అన్నారు. 

(నోటి నాలుక సందు రోకలి ఉన్నట్లు 

రామభజన సేయ రాదు నోరు 

పాపి కర్మి నోట పట్టదో రామ[కియ” 

కాల. పు. 166. 
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నోటికి నాలుకకూ మధ్య రోకలి అడ్డం ఉన్నట్లుగా కొందరు ;రామి 

అని అనలేదు. అటువంటివారి నోట రామనామం పట్టదని వ్యంగ్యంగా 

విమన్శించారు. హరినామ సంకీర్తనం చప 

“మేకలు మూకగా అకుమేసెడి తావ 
తోక చాలు పిల్లమక వచ్చు 

నాతీరు భక్తుండు హారి యిరువు జేరుగా.” 

కాల. పు. 15. 

అని అన్నారు. మేకలు గుంపుగా వెళ్లి అకులుమేసే చోటుకు "పెద్ద 

మేకల తోకలవెంకే చిన్నమేకలు వెళ్లుతాయి. అదేవిధంగా భక్తుడు 

భగవంతుని చేరుతాడు. అని భ క్తియోగాన్ని సాధించే మార్గాన్ని 

చూపించారు. 

బ్రహ్మంగారి వేదాంతం: 

బ్రహ్మంగారి "వేదాంతం అద్వ్వైతమని అంటారు. అలా అన 

డానికి ఆయన రచనల్లో అధారాలు కనిపిస్తున్నాయి. “అదై వలే కత 

విజయంబుల విజయమునకు సందేహములు లేవు. ౫1, వంటి వచనాల్లో 

బ్రహ్మంగారు తనది అద్వైత సిద్ధాంతమని వాచ్యం చెశారు. | బహ్మలి 

గారికి పూర్వపవక్త శంకరా చా రు లు అద్దైత సిధ్ధాంతాన్ని 

స్థాపించాడు. పరమాత్మ స్వరూపమైన [బహ్మ మొక్కకు సత్యం. 

పపంచంలో మనకు కనిపించేదంతా మిధ్య. జీవుడు అనబడే [పాణి 

1. విర్మబహ్మం, పోతులూరి = కాలజ్ఞానం, (ప్రచు : కృష్ణమూర్తి రంగయ్య 
కందిమల్లాయపల్లె, 1974, పు. 468 



288 

(బహ్మంకంకు వేరుకాదు. రెండూ ఒకడే అనేదే అద్వైత సిద్దాంతం, 

ఈ అంశాన్ని శంకరాచార్యులు “నహి జీవోనామ అత్యంత భిన్నో 

బ్రహ్మణి |ఐ. సూ. భా. 1, ఓ. 31. అని వివరించారు. శంకరుడు 

చెప్పిన ఈ వేదాంతమే |బహ్మంగారి వేదాంతం. అసలు శంకరుల 

తేజమే బరిహ్మంగారిలా ఉద్భవించిందని అంటారు. పుట్ట వప 

నారాయణా చార్యులు [బ్రహ్మంగారిని గురించి ఇలా అన్నారు. 

“అనధిగతే వేదా నే కలిమలకలుషే జనే సదాచరతి 

వీర|బహ్మాభిదయా సమజని లోకే హి శాంకరం తేజః” 

SW TOS 55 

వేదాంతత త్వ౦ తెలుసుకోలేక కలిదోషచిత్తుతై న మనుషులు 
చరిస్తున్నపుడు శంకరునితేజం వీర బహ్మనామంతో లోకంలో అవతీ 

రించింది. అని పై శకానికి అర్ధం. ఇందులోని “*శాంకరం తేజః” 

అనేదానికి పరమళివుని శేజమని పండితులు అధి పొయపశ్డారు,1 కానీ 
శంకరాచార్యుల తేజమనేదే సరియైన భావం, |బహ్మంగారు తనకు 

శరికరాచార్యులకు భేదంలేదని ఇలా చెప్పారు. 

“షణ్మతంబులకు భేదములేని పల్కుతో పల్కే విరాట్టు 

అతడె నేను నేనే తాను తానే నేను. కాల. పు. 42 

హిందూ మతానికి చెందిన వైష్ణవ, శాక, సౌర, గాణాపత్య, కౌమార, 
కాపొలికాలనే అరు సర్బపదాయా లున్నాంకు. ఈ మతాల్లోని ద్ 
లను తొలిగించి వాటిని ఏకీక్సుతం చేయడానికి శంకరా చార్యులు 
(ప్రయత్నించాడు. అందుకే ఆయనకు షణ్మ తస్టా పకా భార్యుడనే పరు 

న
న
న
.
 

1. వీరరాఘవాచార్యులు కొండూరీ _ మన గురుదేవుడు, |పచు 1 బీరరాఘవ 
(గంధావకశి, తెనాలి, 1968, 78, పు. 58, 



వవ్నింది. అలా షణ్మతాలకు ఖదంలదని అదై తభావాన్న్ని చెప్పిన 

శంకరు డై తానని |బహ్మంగారి కంరో క్తి, కనుక శంకరుని సిద్ధాంతమే 

బహ్మంగారి సిద్ధాంతమని చెప్పు పచ్చు. 

— 0౧ వో 

సరో త్య షమెన అదై త సిద్దాంతాన్ని బాధిస్తాయి. వేదాల సారమె 
యి రదు ద థె — 

ఉపనిపతుులు. ఉపనిషతుల సారమే భగవదిత, (బహ్మసూ తాలు, 
అనో జాల ౯ 

ఈ మూడు గంథాలను పన్తాన తయ మంటారు. శంకరుడు ఈ 

పన్తానత్రయానికి భాషపోూ్యలు|వానసీ తనసిద్ధాంతా న్ని (పతిపాదిం చాడు, 

నం హాస సారమనదగిన ల. ఉపనిషత్  మహావాక్యా 

లున్నాయి. 

1) “పజ్ఞానం [బహ్మ” . బుగ్వేదం 

ఐతరేయారణ్యక [శుతి 

తృతీయాధ్యాయం, పు, 40 

ఈ శుతికి వివదణ (ఐతరేయో పనిషద్దిపిక్ ) (వాసిన వ్తాస్టా డు 

_పజ్ఞాన, [బహ్మ్ శభ్రాలకి లా అద్ధం చెప్పాడు. 

_పజ్జానం _. “"యేినెక్షతే | శుణోతీదం జి|ఘతి వ్యాకరోతిచ 

స్వాద్వస్వాదూ విజానాతి తత్వజ్ఞాన ముదిరితం”1 

కన్నులద్వారా వ్యాపించిన అంతఃకరణ వృ త్తితో కూడిన ఏ చైతన్యంతో 

జీవుడు చూడటానికి వీఆన వస్తువులను చూసున్నాడో, శబాలను 
ఆ చా — ఎది యు 

సము వం ముం రాన 

1. _ నాగభూషణదాసు, జవంగుల _ వీర్మబహ్మేం[ద స్వాములవారి బోధామృతం, 
ప్రచు = థ్రీ వీర బహ్మాం|దాశ్రమం, సత్రెనపల్టి, 

1951, పు. 68. 
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వీంటున్నాడో, |గంథాలను ఆ|ఘాణిస్తున్నాడో, తీపి చేదులను 

తెలుసుకోగలుగుతున్నా డో ఆ చె తన్యమే [పజానమని పె శోకం అరం 
డుం Fam d= 0 ర 

చెబుతున్నది, 

బ్రహ్మ :. “చతుర్ముఖేం|ద దేవేషు మనుమ్యాశ్వగ వాదిషు 

చెతన్యమేకం (బహ్మ తః (పజ్ఞానం (బహ మయ్య పి 

[బహ్మా దేవునిలో, ఇందాదిదేవతల్లో, మనుష్యులు, గోవులు, గు[రాలు, 

మొదత ఆత నవానిలో ఉన్న ఒకేఒక చె చై తన్యమే బ్రహ్మ. అందుచేత నాలో 

ఉన్న చె చై తన్యంకూడా [బ్రహ్మ మే. అని పై శ్లాకానికి అర్ధం. ఇలా ఈ 

ఐతరేయారణ్యక్యశుతి అద్వైత తత్వాన్ని “బోధిస్తున్న ది. 

2) “అహం |బహ్మానస్మి.” యజుర్వేదం 

బృ హదారణ్యకోపనిషత్ 

[(పథమాధ్యాయం, శ్రీవ |బావ్మాణం, పు. 27 

ఆ [బహ్మమునే నేను. అని పె వాక్యానికి అర్దం. 
దాం ధ్ 

ల్సి “త త్ల్వమని.” . సావువేదం 

చాండోగ్య (శుతీ 

షష్ట |పపాఠకము, అష్టమఖండం, వు. 290. 

ఆ ([బవ్యామే నివు. అని ప మహావాక్యానికి అర్థం. 

శృ “అయమాత్మా (బహ్మ.” _ అధర్వ వేదం 
మాండూకోవనిషత్ 
aA ల్లి ప్ర. 24. 

క. నాగభూషణదోసన్కు జవంగుల = వీర్యబహ్మేంద స్వాములబారి బోధామృతం, 

(ప్రచు శి శ్రీ వీర[బ హ్మౌందా శ్రమం, సత్తెనపల్లి, 

4951. పు, 66 
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ఈ ఆత్మయే |బహ్మాం, అని పై వాక్యానికి అర్ధం. ఈ 

నాలుగు ఉపనిషత్ మహా వాక్యాలు అడై ద్వైతనిద్దాంతాన్ని బోదిస్తున్నా seen 

బ్రహ్మాంగారు ఈ మహావాక్యాల (ప్రస్తావన తమ రచనలొ ఇలా 

చేశారు. 

“బహ్మానందం వరమ సుఖదం కేవలం జ్ఞానమూ §o 

ద్వంద్యాతీతం గగన సదృశం తత్వమస్యాది లక్ష్యం 

ఏకం నిత్యం విమలమచలం సర్వధి నె సాక్రభూతం 

భావాతీతం |తీగణ రహితం సద్దురుం తన్నమామి.” 

కొల. పు, 26 

_చైహ్మానంద స్వరూపుడై నవాడు పరమమైనసుఖాన్న్ని పసాడించేవాడు, 

కేవలం జ్ఞానస్వరూపమైనవాడు, ఆకాశమువంటి వాడు, తత్త్వమసి 

మున్నగు ఉపనిషత్ మహావాక్యాలసారమైన అదై్వైతభావం కలవాడు, 

ఒకే ఒక్కడు, నిత్యమైనవాడు, స్వచ్చమైనవాడు, చలింపనివాడు, 

సర్వమునకు సాక్షిభూతుడై నవాడు, భావాతీతుడు, |తిగుణ రహితుడు 

అయిన నా న. నమస్కారము. అని [(బహ్మంగారు గురు 

వందనం చేశారు. సె శ్లోకంలో తత్త్వమసి” అనే ఉపనిషత్ మహా 

వాక్యాన్ని పతకం ఈ ఇదే వాక్యాన్ని ఇంకా 

“త త్వమస్యాది సంగతి యదార్థములు జాడలుగాగ 
“hy 

కొల. పు. 110 

అంటూ ద్విపద కాలజ్ఞానంలో రాశారు, కాలజ్ఞానం షష్టాశ్వాసంలో 

గురుస్తుతిలో ఉపనిషత్ మహా వాకా్యల (పస్తాపన నిలా చేళారు, 

త్న 
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“శ్రుమదృఏహ్మోండ భాండ సుక్షాండ లక్ష్యసూత 

సమరస మహావాక్య లక్ష్య సారాచార[౫ 

కాల, పు, 558 

బ్రహ్మంగారు ఉపనిషత్ మహావాకా్యలను తనరచనల్లో _పస్తావించారు 

గనుక మహావాకాల సారాంశం అద్వైతం గనుక [(బహ్మ్మం౦గారి 

సిద్ధాంతం అదై్వైతమని చెప్పవచ్చు. 

ఉపనిషత్తుల సారాంశమే భగవద్గీత. ఈ అంశాన్ని 

“సర్వోపనిష దో గావో దగ్ధా గోపాలనన్హనః 

పార్లో వత్సః సుధీర్బో కా దుగ్గం గితామృతం మహత్ .” 
థ్ ఆ 

గీ మ. పు. 115 

అనే శ్లోకం తెలుపుతున్నది. ఉపనిషత్తులన్నీ గోవులు గోపాబనందను 

డైన కృష్ణుడు పాలు పితుకువాడు. అర్జునుడు దూడ. మహత్తరమైన 

గితామృతమే పాలు, సద్బుద్ధి కలవారే దానిని (తాగువారు. అని, 
పై శ్లోకానికి అర్ధం. ఉపనిషత్తుల తాత్పర్యం అద్ద్వైతభావం గనుక 
య 

భగవద్దితకూడా అద్వైతాన్ని బోధిస్తున్నది. ఈ విషయాన్ని 

“పార్థాయ [పతిబోధితాం భగవతా నారాయణే నస్వయమ్ 

వ్యాసేన |గధితాం పురాణమునినా మధ్య మహాభారతమ్ 

అదై కతామృత వర్షి జీం భగవతీ మష్టాదశాధా్యాంినీ 

మమృత్వామను సందధామి భగవద్దితే భవ ద్వేషిణీమ్” 

గీ మ, పు. 114 

అనే భగవద్గిత శ్లోకం నిరూపిస్తుంది. తనకిష్టమైన అదై (తామృతాన్ని 
౧ (ag) ధి ల) Cn 

వర్షిస్తున్నది గనుక (బహ్మ౦గారు 
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గితా నా భక్తులే _ోష్టం” కాలు పు 15 

అని భగవద్దిత విశిష్టమైనదని చెప్పారు, బ్రహ్మంగారి రిచనలు 

'“బిహ్మమనగ వేర వరదేశమున లెడు 

దహ్మ మనగ జాడు బట్టబయలు 

తనకుతానే [బ్రహ్మ తారకమౌనయా” 

కాల. పు. 187 

“అంతా _బహ్మ మయం బని 

సంతసమున దిరుగువారు సర్వజ్ఞులు శ్రీ 
కాంతుని కృపచే వారికి 

చింతలు లేవయ్య యోగ సిద్ధులు సిద్ధా!” 

కొల, పు. 184 

వంటి భావాలతో అద్ర్వైతసిద్ధిని సాధించాయి, బ్రహ్మంగారు తాను 

రచించిన గోవిందవాక్యాలకు పెట్టిన మకుటం “శివ గోవింద గోవింద 

హరి గోవింద గోవిందా అనేది అదై పతామృతాన్ని వర్షించింది. 

సాఫిసిద్దాంత పభావ౦:-_ 

ఇస్తాం మతంలో పరిభవించిన ఒక నూతన సిద్ధాంతమే సూఫీ 

మతం. ఈమతం పిథమంగా ఇరాక్ దేశంలో పుట్టింది. ఈమతాన్ని 

గురించి “౧౧9 nsw caxtion Ehcyciopedia" లో ఇలా రాశారు. 

7719120106 mystical movement It’s name derives from the 
Arabic word for "wood" referring to the clothes of rough wool 

werm by the eariy Moslem aécetics, The chief centre of tslams 
ascetic and mystical movements was iraq end in particular 

Bagdad. "1. 

1, The New caxtion. Eneyclopedia, 17th Vajume, Tha caxtion 
publishing comDaav.-F. LTD. London. 1977, P. 5571. 
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ఈ సూఫీ సిద్ధాంతానికి సంబంధించిన తొలి సన్యాసులు ఉన్ని 

(సూఫ్ దుస్తులను ధరించినందువల్ల సూఫీలనబడ్డారని పై అంశంవల్ల 

తెలుస్తున్నది. సూఫీ అనే పదాన్ని గురించి రాస్తూ “ఇది “సోఫి్ట్* 

అను గీకు శబ్దము నుండి వచ్చియుండును.1 అని విజ్ఞానసర్వస్వంలో 

రాశారు, 

[_పమద్వారా జీవుడు సత్ (భగవంతుడు) తో కలుస్తాడనీ 

పరమతత్వం అదై్వైతమని సూఫీల నమ్మకం. వై రాగ్యం, ఏకాంత 

చింతన, జపం, ధ్యానం, ద్వారా ఈశ్వరునిలో తన్మయులు కావడం 

దైవ సాక్షాత్క్మారాన్ని పొందడం సూపీల లక్ష్యం. దీన్ని గురించి 
పండితులిలా రాశారు. 

"Sufism teeches how to purify one's self, improve one's 
morals and build up one’s inner and outer life in order to attain 
perpetual bliss. 2. 

సమస్తాన్ని పరిత్యజించి భగవంతుని శరణు జొచ్చినవారు 

మంచిఆచరజణ కలవారు సూఫీలు. ప్లేటో వాదం భారతీయ యోగ 

వేదాంతం సూఫీ సిద్ధాంతానికి, _పేరకాలని కొందరంటారు, కీ శ) 

770లో మరణించిన అబూవొళిం అనేవాడు మొదటి సూఫీ అని 

చెబుతారు, 

ఈ సూపీ సిద్ధాంత పభావం (బహ్మంగారిపై ఉందంటారు. 
జ 8 న. సూఖలు అధై పృతభావం విళిష్టమైందని భావించినట్లు | బహ్మంగారు 

1. డా॥ సచ్చిధానందమూరర్తి, కొత్త = పాశ్చాత్య దర్శనం (వ్యా విజ్ఞాన 
సర్వస్వం, సం, 7, పు, 19. 

2. Dr. Miravali-ud din Munshi Fazil, The History of philesophy 
Eastren and Western Edited by --Radha Krishnan, శ. 360736 
Wen & Un Wine LTD., London 1953; Wt. 



245 

కూడా అదై్వతసిద్ధాంతా న్నే అనుసరించారు వై రాగ్యచింతన, జపం, 

ధ్యానం ద్వారా భగవంతుని చేరాలని సూఫీలవలె |బహ్మంగారుకూడ 

బోధించారు. కానీ సూఫీ సిద్ధాంతానికి, భారతీయ యోగ వేదాంతం 

| పరకమని చెబుతున్నారు. |బహ్మంగారు భారతీయ యోగ వేదాం 

తాన్ని అనుష్టించారు కాబట్టి [(బహ్మంగారిపైగల |పభావం భారతీయ 

యోగవేదాంత (పభావమనే చెప్పపచ్చు. 

వేదాంత పారిభాషికపదాలకునివరణ:- 
వేదాంతాన్ని సాధారణ [ప్రజలకు బోధించడానికి [బహ్మంగారు 

వచనాలు రాసినా తత్వాలు రాసినా వేదాంతసంబంధమైన సంస్కృత 

పారిభాషిక పదాలను వాడక తప్ప లేదు. బ్గిహ్మంగారు తన రచనల్లో 

వెదాంతగంథాల్లో [పయోగించిన పారిభాషిక పదాలను ఉపయో 

గించారు. వేదాంతాలు అంకే ఉపనిషత్తులు. ఈవిషయం ఈకింది 

ఉపనిషత్ శ్రోకంవల్ల తెలుస్తుంది. 

“వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థాః 

సంన్యాస యోగాద్యతయః శుద్ధసత్వాః 

తే |[బహ్మలో కేషు వరాంతకా లే 

పరామృతాః పరిముచ్యంతి సర్వే” 

ముండకోపనిషత్తు, తృతీయ ముండకం, 

ద్వితీయ ఖండం, శ్ర 6, వు, 99. 

సన్యాసయోగాదులను అభ్యసించడం౦ంవల్ల నియతేం[దియుతై నిళ్చితంగా 

పరమాత్మను తెలిసికొన్న నిర్మలచిత్తులైన విద్వాంసులు అందరూ 

ఉపనిషద్విజ్ఞానంవల్ల ఉత్కృష్టమైన అమృతత్వాన్ని పొందినవారై 

పళయకాలంలో పరమేశ్వర నిర్మితమైన భూమి మొదల న లో కాల్లో 

వీడువబడతారని పై శ్లోకానికి అర్థం. ఈ అంశం ఉపనిషత్తులే 
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వేదాంతాలు అని తెలుపుతున్నది. ఉపనిషత్తుల సారాంశమే భగవద్గిత, 
భగవద్గీతలోని సారాంశం భాగవతంలో చెప్పబడింది. “పె గంథాలలోని 

పదాలనే |బహ్మంగారు తన రచనల్లో పయో గిం చారు, ఇవేగాక 

తెలుగులో సీతారామాంజనేయ సంవాదమనే వేదాంత్యగంథం [పామా 

జిక మైంది. ఆయా (గ్రంథాల తోడ్చాటుతో (బహ్మంగారు [పయో 

గించిన వేదాంత పారిభాషిక పదాలకు వివరణలు ఇవ్వబడుతున్నాయి. 

శ పో జ్యో అఆ*ః_ ఈ పదం (బహ్మాంగారి తత్వాల్లో ఇలా 

[పయో గిరిచబడింది., 

1) “నెయో్యోయమ్మ నెయ్యి మనవీర్యబహ్మముమై నెయ్యి నెయ్యి 

నెయ్యి ఆరింట మూడింటను “అప్యోజోతి త” అనభవపరులకు” 

కొల, త. పు. 4, 

2) “భూతాలనే మరి “అపోజ్యోతి” యొక్కటి గలదు 
తెలిసికోండి అజ్యోతి వీర[బహ్మ శివపోతులూరయ్య 

తెలిసికోండి.” కోల త. పు. 17 

ఆపః అంకే సమస్తాన్ని జ్యోతి అంకే బాగుగా పరిశీలించేది. అని 
వైఘంటికార్థం. [పపంచాన్నంతటినీ చూడగలిగే వెలుగు భగవంతుడే, 
అతడే ఆపోజ్యోతి, ఈ పదబంధం ఉపనిషత్తుల్లో ఇలా కనిపిస్తుంది. 

“పంచభూతాని పృథివీ 
వాయురా కో శే అహాజ్యోతీంషీ” 

బతరేయోాపనిషటణ్ 
తృతీయాభాకయం, aa ర, పు. 48 

ఈళ్ణేడేకంలో ని అలున్ని బట్టి ఆపః అంకే నీరు. జ్యోతి అంకే వెలుగు, 
ఈ "ంచభూజాలనే మనవాళ్లు దైవంగా భావిలిచారు. కనుక ఆహో 

జ్యోతి అలకే భగవంతుడని అర్ధం. 
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ఉపరతి... ఈపదం [బహ్మంగారి కాలజ్ఞాన [గంథంలో 

ఇలా |పయోగించబడింది. 

“పుపరతి సమరతి తెలినియు 

నివుణత్వము తోడ గూడు నేర్చరి సిద్ధా!” 

కాల, పు. 189. 

అత్మనిష్షను బలపరచుకోవడానికి చి త్తవృ త్తిని కర్మలవై వు పోనీయక 
మరలించడాన్ని ఉపరతి అంటారు.  ఈపదం పరశురామపంతుల 

లింగమూ ర్రిచేత ఇలా [పయో గించబడింది. 

“అతుల వైరాగ్య బోధోపరతులు మూడు 

కలవు తారతమ్యంబుల నలువురకును 

సీతారామాంజనేయ సంవాదం, పు. 115 

ఈ పద్యంలో వై రాగ్యం, బోధ, ఉపరతి అనే మూడు అంశాలు 

ఉన్నాయనే విషయం చెప్పబడింది. 

జేచరి1-= ఈ పదం (బహ్మంగారి ఒక తత్వంలో ఇలా 

పయోగించబడింది. 

“చలోయమ్మ చల్లా సద్దురువాక (ము నెగజల్ల 
స్, త, ౧ ౧ 

ఖేచరి ముదయు సత్కళవీధిని సమరసమైన* 
కాల. త పు 4 

తారక రాజయో గాన్ని అనుష్టించేవారు పట్టవలసిన అయిదు ముద 

లున్నాయి. 1) ఖేచరి 2 భూచరి క్రి మధ్యమ 4 షణ్ముఖి 

ల శాంభవి అనేవి. వీటిలో ఖేచరిని గురించి సీతారామా౭జనేయం 

ఇలా అంటున్నది. 
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“కనులు మూసియైన కడు విచ్చియైన 

[(భూమధ్యమున చూపుమలచి నిలిపి 

ఊర్జ్వ్వ ముఖము గాగ నొనరజూచినది 

ఖేచరి యనుముద కీ శవర్య” 

ఆశ్యాసం. 1 పద్యం 104 

కళ్ళు మూసియైనా కళ్ళు తెరచిఅయినా రెండు కనుబొమలమధ్య చూపు 

నిలిపి -పెకిచూ చేది ఖేచరిము[ద అవుతుందని పెపద్యంలో చెప్ప బడింది. 

తారక రాజయోగము = 
నే జూచినానమ్మ నెలతరొ తారక రాజ 

యోగమునందు రాజిల్లు నా గురుని” 

కొల, త. పు. 4. 

అని అన్నారు |[బహ్మంగారు. సాంఖ్య, తారక, అమనస్క యోగాలను 

రాజయోగమని అంటారు. ఇది భగవద్దిత ఆరవ అధ్యాయంలో అత్మ 

సంయమయోగంగా చెప్పబడింది. ఈ యోగాన్ని గురించి 

*జ్రాందక యోగము దెలియగ 

నేరక వేదాంతవాక్య నికురుంబముచే 

నూరక వాదించుచు చెడు 

వారికి మోక్షంబు గలదె వాయుకుమారా!” 

ఆక్యాసం. 1 ప, 92. 

అని సేతారామాంజనేయం. అంటున్నది. తారకరాజయోగం తెలుసు 

కోకుండా కొన్ని వేదాంత వాక్యాలతో ఊరక వాదిస్తే మోక్షం 

కలుగదు. అని 'పెపద్యానికి భావం, 

{తి రూఠుర ;.._ ఈ వదం |బహ్మాంగారి కాలజ్ఞానతత్వంలో 

ఇలా ఉందె, 
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“ఓం నమశ్శివాయ సిద్ధమైన పదవి 

ఓంకారమేదిరా ఏరీ 

ఒనరుగా 1తికూట (భూమధ్యమందున్న 

వాడెవ్వడో చూడరోరీ” 

లో కాల త పు, 12 

ఇడా పింగళ షుషుమ్నా నాడులు కలిసే చోటునే (తికూటమని 

అంటారు, భగవద్దితలో వ 

పయణకాలే మనసా చలేన 

భక్యాయుకొా యోగబలేన చై వ 

[భువోర్మమధ్యే పాణ మామే సమ్యక్ 

సతం పరం పురుషముమైతి దివ్యమ్” 

భగవద్గిత అధ్యాయం 8 క్లో 10. 

అని ఉరిది, అంత్యకాలంలో యోగబలంతో [పాౌణవాయును కను 

బొమలమిధ్య నిలిపి పరమాత్మను థ్యానించినవాడు పరమాత్మను 

పొందగలడు. అని పె శ్లోకానికి భావం. దీన్ని బట్టి కనుబొమల 

సును ది. మధ్యస్థానమే తికూటమని తెలుస్తున్న 

పరంజ్యోతిః. 

కరు మ్రల లోపల పాపల నడుమను 

వెలిగేటి ఆ పరంజ్యోతిని నే జూచినానమ్మ.” 

కొల, త. పు. శీ. 

ల2] 
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అన్నారు |బహ్మంగారు, పరంజ్యోతి అంటే శేరస్టమైన వెలుగు అని 

నైఘంటికార్థం. అంక భగవంతుడని అర్ధం. ఈ పదం ఇదే అర్థంతొ 

భాగవతంలో ఇలా [పయో గించబడింది. 

“పరంజ్యోతికి సర్వజ్ఞునకు కృపాశాంతమతికి 

గడగియు |పకృతీ పురుషులకంకు బరము 

డెనవానికి _మొక్కద.* 

తృతీయస్కంధం, వంలి5డ్తి పు 29౪1, 

పోతన ఈ పద్యంలో విష్ణువును పరంజ్యోోతిగా సర్వజ్ఞుడుగా, క్భపా 

మూర్తిగ్ధా శాంతమూర్తిగా |వకృ్ళతికి పురుషులకంశు శెష్టునిగా 

వర్ణించి నమస్కరించాడు. శంకరాచార్యులు కూడా ఇదే అర్హంలొ 

“పరంజ్యోతి రాకార శూన్యం వరేణ్యం” 

శంకర గ్రంథ రత్నావళి 

సిరాషణ మంజరి, న్ 12. 

అని పరమాత్మను పరంజ్యోతిగా నిరాకారునగా (శష్టమైనవానిగా 

వదించాడు. 
ళం 

[అ హ్మ జానం ;- 
చా 

(పనికిమాలిన బ్రహ్మజ్ఞానం వలికితె |బహ్మంబయేనా.” 

కొలు త. పు, ర 

అని బ్రహ్మంగారన్నారు. ఈ (బహ్మజ్ఞానాన్న్ని గురించి ఉపనిషత్తు 
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సత్యం జానమనంతం [బహ్మయో "వేద 

నిహితం గుహాయాం పరమే వో మన్” 

తె త రీయమోపనిషత్ 
మ జూన 

అని అంటున్నది. సత్యస్వరూపం గలది, జ్ఞానస్వరూపం గలిడి, అంతం 

లేనిది, గొప్ప ఆకాశంలో నిహీతమైనదానిని ఎవరు తెలిసికొంటారో 
వాదు [(బహ్మ్మజ్లానం కలవారు, అని పైవాక్యంవల్ల తెలస్తున్న ది, 

కా 

సచ్చి దానందనంం:. సత్, చిత్, ఆనండం కలిసి 

సచ్చిదానంద మవుతుంది. సత్ అంకే శాశ్వతమైనదని, చిత్ అంకు 

(పకాళించునదని నైఘఘంటికార్థం, శాశ్వతంగా _పకాళించే ఆనందమే 

సచ్చిదానందం. శాశ్వతంగా _పకాశించే అనందం [బహ్మామే, ఈ 

అంశాన్ని ఉపనిషత్ 

ఆనందో (బ హ్మాళి వ్యజనాళ్ * ఆ ఇ తిరియోపనిషత్ 

షస్ధోనువాకః 

వాక్యం. 6, వు. 7ి 

అని వివరిస్తున్నది. కనుక సచ్చిదానందమం టె పరమాత్మ అని అర్థం, 

ఈ పరమాత్మను శంకరా చార్యులు ఇలా వర్ణించాడు. 

అఖండే సచ్చిదానందే నిర్వికత్రైక రూపి 

స్టితేఒద్వితీయభా వే2-న్మిన్ కథం పూజా విధీయతే” 

౬. ఆత్మపూజా (గంథం, శా. Lt, 
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నిర్వికల్చం, ఏకరూపం, అద్వితీయం, అఖండం, అయిన సచ్చిదా 

నందాన్ని పూజించడం ఎలా ₹ అని పై శ్లోకానికి అర్ధం. కనుక 

సచ్చిదానందమం'కు భగవత్ స్వరూపం. 

a దద | ఇ ఆడీ చ్చ తు థ;_._ “చలోయమ్మా! చల్ల; సద్దురువాక్యము నెగజల్ల 

చల్ల చిలికి ఖేచరి ము[దయు సత్కశళవీధిని.” 
ag) 

కొల, త. పు. 4 

అని బహ్మంగారు అన్నారు, సత్ అంహే శాశ్వతమైంది. అదే 

పరమాత్మ లక్షణం. మానవుని బుద్ధిలో వెలిగే పరమాత్మ పతిబింబమె 

సత్మళ, 

సోహం .. ఈపదం కాలజ్ఞాస తత్వంలో ఇలా [పయో 

గించబడింది, 

“సనాంపుతో నిలిచి సోహం సోహం 

సోహంబని చెంగట బలుకుచు పు. 45 

దినినే హంస అనికూడా అంటారు.  ఈపదం మరొకచోట ఇలా 

పయోగించబడింది. 

“ఆరంరమను చిలుక హంసతో గూడుకొని 

అడిస్తునున్నాడు రోరి” కాల. త. పు 12 
మానవుల శ్వాస్మ్యకియే హంస. ఈ విషయాన్ని ఉపనిషత్ ఇలా 

వివరిస్తున్నది. 

ఛల్ ఇల్ల 8 అడ్ అద 5 సర్వా వ్ చే సర్వసంసై బృహంతే 

తస్మిన్ హంసో |భామ్యతే (బహ్మచ క” 

'శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్, ఆధ్యాయం, ©, Be జా పు ౧౪. 



బలి 

సర్వ్మపాణులూ జీవించడానికి అనువై నది సర్వ|పాణులూ నివసించేది, 
గొప్పది అయిన |బహ్మాండచ్మక్రంలో జీవుడు |త్రిప్ప బడుచున్నాడు. అని 
పె శోకానికి అర్థం. ఇక్కడ హంస అంకే జీవుడు అని అర్ధం 

చెప్ప బడింది. 

(బహ్మంగారివంటి సి సిద్రపురుషులు:_ 

ఆంధ దేశంలో [(బహ్మంగారు అద్వైత సిద్దాంతాన్ని సాంఖ్య 

యోగాన్నీ భ క్రియోగాన్నీ జ్ఞానయోగాన్నీ అహింసా తత్వాన్నీ 

మతసామరస్యాన్నీ (పబోధించినట్లు ఆయనకు [పా చీనులు, 

సమకాలినులు, అర్వాచీనులు, ఆయిన సిద్ధపురుషులు భారతదేశంలోని 

వివిధరాష్ట్రా9లలో బోధించారు. 1పాంతాలు వేరై నా భాషలు వేరై నా 

అందరూ విశ్వకల్యాణ (పదమైన బోధలు చేశారు. అలాంటి సిద్ద 

పురుషులను గురించి ఈ[కింద రేఖామా|తంగా పొందుపరచబడింది. 

ప్రాచన సిద్దపు రుషులం:_ 

వ్రికువభువరం 3. ఈయన కి; పూ॥ 2వ శతాబ్దిలో ఉన్నాడని 

పండితులు నిర్ణయించారు. తమిళ దేశంలోని చెన్న నగరంలో భగవంతుడు 

అనే |దావిడ |బాహ్మాణుడికి ఆది అనే మాల స్త్రీకి జన్మించాడు. 

ఈయన “*తిరుక్కురళ్ * అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు. “తిరుక్కురళ్ ౫ 

అంకే పవ్మితమైన పద్యాలని అర్థం. అతని కావ్యాన్ననుసరించి 

ఏకేశ్వరోపాసకుడుగా కనిపిస్తాడు. పుట్టుకతో సమ స్తజనులు సమాను 

లన్న విషయాన్ని ఈయన చాటాడు. తమిళ దేశంలో సిద్ధిపొందిన 

మానవతావాది సిద్ధపురుషుడు. 



294 

పతంజలి:- |కీ॥ పూ! 150వ శతాబ్దికి చెందిన జా కప్రమున; 

వీది తల్లిదండ్రులు షస జన స ఆ|| తేయులు. మనో వాక్కాయాల 

పరిశుద్ధి క్రై పతంజలి మూడు[గంధాలు రచించాడు. “పతంజలి యోగ 

సూతాలు” “చరకసంహి త” “వ్యాకరణ మహా భాష్యం” అని వాటి 

పేరు. ఈ [గంథాలవల్ల మనశ్శుద్ది, వాక్ శుద, కాయశుది కలుగుతా 
య oe థి థి థి 

యని అంటారు. పతంజలి మహరి యోగసిది వాందినటు (బహ్మ౦ 
లు య C3 

గారు పొందారు, 

నం కరాచార్యు అం. ఈయన కాలం [కః పూ 

500.47. కేరళ దేశంలో ఆళ్వాయి అనే పట్టణానికి ఆరుమైళ్ల 

దూరంలోఉన్న కాలడి అనే [గామంలొ జన్మించాడు. ఈయన 

లిజి సంవత్సరాలు జీవించాడు, ఈ స్వల్పకాలంలో కాలడి నుండి 

కాళీవరకు సంచరించాడు. అధై (తమతాన్ని |పచారం చేశాడు. 

విష్ణు సహా|సనామాలకు భాష్యం, భగవద్దిత, ఉపనిషత్తులు, (బహ్మా 

స్మూతాలు అనే _(పస్థాన్యతయానికి భాష్యం మొదలైన [గంథాలను 

రచించారు. శంకరుడు అడ్వైతమతాన్ని బోధించినవిధంగా (బహ్మం 

గారు అద్వైతాన్ని బోధించారు, 

రామానుణజాచణాౌ ర్యు అం: (క ఈ 1019-1139) 
ఈయన  కాంచీనగర సమోపంలోఉన్న శ్రీ పెకుంబుదూరు అనే 

[గామంలో జన్మించాడు. విశిష్టాద్వెతమతాన్ని బోధించాడు. దేశంలో 

భరి జ్ఞాన మార్హాలను [ప్రచారం చేశాడు. 108 సంవత్సరాలు జీవించి 

పరమపదించాడు. ఈయనలా |బహ్మంగారు భ క్రి, జ్ఞాన మార్గాలను 

[ప్రచారం చేశారు, 



నర్ 

వే ఇ ధ్యా చూ ర్య అంకిఎ ఈయన E శ 1199లో 

భారతదేశపు సళ్చిమకతీరంలోఉన్న ఉడిపి పట్టణానికి చేరువలోని పాజక 

కేతంలో జన్మించాడు. ఆసేతు సీతనగపర్యంతం అనేకవర్యాయాలు 

దిగ్విజయయా త చేశాడు. స్వియనిద్ధాంత (పతిపాదకాలైన 82 

గంథాలను “సర్వమూలము” అనే పేరుతో సం|గహించాడు. భక్తి 

మార్గాన్ని [ప్రచారం చేశాడు. ఈయన ద్వైతమత న్లాపకుడు. 

ఈ యనలా (బహ్మంగారు భ క్తిమార్లాన్ని బోధించారు. 

లా ద్యా ర ణ్య యం :- ఈయన (క శ 1200లో 

జన్మించాడు. [కి శ॥ 1886లో సిద్ధిపాందాడు. అద్వైత |పచారానికి 

నవపరాలను స్థాపించాడు. _సన్యాసదీక్ష వహించి శృంగేరీ పీరాధివతి 
అయ్యాడు. “శంకర విజయము” “పంచదశి” మొదలైన అనేక 

గ్రంథాలను రచించాడు. |బహ్మంగారు విద్యారణ్యులను గురించి 

కాలజూనంలో (పస్తావించారు. 
య లలాట 

రామానందుడుం:- ఇతడు |కీః శః; 14వ శతాబ్దివాడు, 
క 5 ,_ అకికాం 4 [ భ క్రిమార్లాన్ని తక్కువకులాల్ల్ _పచారం చేశాడు. వర్ణవ్యత్యాసాలను 

ఖండించాడు. భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడానికి అందరికీ అర్హత ఉందని 

చాటాడు. రామానందుని శిష్యుల్లో మంగలి, చక్మకార, సాలె, 

మహమ్మదీయ మున్నగు కులాలవారున్నారు. 

శై త న్యు ఊతం: ఈయన (8॥ శ 1489లో జన్మించి 

1588లో పరమపదించాడు. భీ క్తిమార్లాన్ని బోధించాడు. వర్ల విభే 

దాన్ని ఖండించాడు.” ఈయన శిష్యుల్లో మహమ్మదీయులు కూడా 

ఉన్నారు. చవైతన్యునిలా |బహ్మంగారు వర్షవిభేదాన్ని ఖండించారు. 

మహమ్మదీయులను శిష్యులుగా చేసుకొన్నారు. 
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కబీర్: ఈయన ॥ శ 15వ శతాబ్దికి చెందినవాడు, 

బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి మహమ్మదియులవద్ద "పెరిగాడు, 

రామానందునికి శిష్యుడయ్యాడు. రాముడు అల్లా ఒక్కడేనని చెప్పాడు, 

ఇటువంటి భావాలతో క బీ ర్ అనేక కీర్తనలు రచించాడు. మత 
సామరస్యాన్ని బోధించాడు. ఈయనలా గే (బ్రహ్మంగారు మత 

సామరస్యాని'కై పాటుబడ్డారు. 

నానక్:- పంజాబు దేశంలో |క॥ శ! 1469లో తాల్వండి 

[గామంలో నానక్ జన్మించాడు. మతసహన బోధకు జీవితాన్ని 

అంకితం చేశాడు. తీర్థ్ధయా|తలు చేసినందువల్ల సమాధులు దర్శించి 

నందువల్ల _పయోజనం లేదని ఈయన సిద్ధాంతం. [పపంచంలోని 

కల్మపాలమధ్య జీవిస్తూ నిష్కల్మషంగా గడపగలిగినపుడే ముక్తి 

లభిస్తందని నానక్ విశ్వాసం. ఈయన బోధనలు హిందూ మహమ్మ 
దీయ మత సామరస్యాన్ని సాధించినట్లు బ్రహ్మంగారి బోధలు 

హిందూ మహమ్మదియులమధ్య ఐక్యతను సాధించాయి.! 

బసవేశ్వరుడు: (క్రీ! ఈ 1120-1168) కర్ణాటక 
దేశంలో జన్మించాడు.  కూడల సంగమదేవుని భక్తుడు. ఈయన 

వచనాలు రచించాడు, సర్వజునికంటె ముందే కాలజానాన్న్ని 
దా ఇ 

రచించాడు. ఈయన వచనాలను “బసవేశ్వర వచనాలు” అని 

అంటారు. బసవేశ్వరుని వచనాలిలా ఉంటాయి. 

1. హనుమంతరావు, బీ, యన్, యల్ = భారతదేశ చరత = సంస్కృతీ, 

[ప్రచు : ఆం|ధ|పదేశ్ సాహిత్య ఆకాడమీ 

పు, 22, 28, 24. 



జిల? 

కన్నడ యూలం = 

““నిమ్మొడనె భక్తి ప అతల 

నిమ్మొడనె సదాచార హోంకు త్తయా 

నిమ్మొడనె యసంఖ్యాత మహాగణం గళు 

హోదర శ్లూ! 

మ ర్హ్యలోకద మహామనేె శూన్యవాయి త్తల్దా 

బసవశా! 
(32) 

తెలుగు అయనాదం = 

సీతోనే భక్తి పోయినది 

నీతోనే సదాచార మడుగంటి పోయినది 

నీతోనే అసంఖ్యాత మహాగణములు పోయిరి 

మ ర్హ్యలోకమున మహా గృహము 
శూన్యమై పోయెను బసవన్నా!” 1 

పాల్కురికి సోమస ఈయన చరితను “బసవపురాణం” గా రచించాడు. 
న భక్తిమార్గాన్ని (పబోధించాడు. ఈయన మాదిరిగా (బహ్మాం 

గారు కాలజ్ఞానాన్ని వచనాలను రచించారు. 

సర్గజ్ఞుడు,_ ఇతడు (క్రీ! శః 16వ శతాబ్దికి చెందిన 

వాడు. కర్లాటక దేశంలోని హిరియకరూర్ తాలూకా పంపాలా 

నన
న 

1. డా॥ రామయ్యా, బాడాల -- బసవేక్వర వచనాలు, ప్రచు; జగద్దురు విద్యా 
అని ల అ : అలి 
సంస్థ. సిరిగేల, కర్ణాటక రాష్ట్రం, పు. 125, 

శీలి] 



298 

H శ్చ! 170వ సంవత్సరంలో జన్మించాడు. సర్వజ్ఞుడు కన్నడ 

భాషలో కాలజ్ఞాన వచనాలను రచించాడు. బిజ్జలుడు కల్యాణాన్ని 

పాలించే రోజుల్లో అతని మంతి బసవేశ్వరుడు నిర్మించిన అనుభవ 

మంటపంలో కూర్చొని స సర్వజ్ఞ జు డు కాలజ్ఞానాన్ని చెప్పాడు. 1 

[బహ్మంగారి కాలజ్ఞానంలో నవమాశ్వాసంలొ ఈ సక్వజ్ఞుని కాలజ్ఞానం 

చెప్ప బడింది. సర్వజ్ఞని కాలజ్ఞానంలో రాజకీయ, ము సూ ఆజ 

అంశాల భూత, భవిష్యత్, వ ర్తమానాలు చెప్పబడ్డాయి. ఈయన 

తనరచనలో జాతి కుల మత ద్వేషాలను ఖండించాడు. సర్వమానవ 

సమానత్వాన్ని |పబోధించారు. ఇలాగే (బహ్మంగారు కూడా సర్వ 

మానవ సమానత్వాన్ని పబోధించారు, 

సముకాలీనస్ి ధపురుసులు:. 

వేవంన:- ఈయన కి; శ॥ 17వ శతాబ్దికి చెందినవాడు. 
వేమన ఆటవెలది పద్యాలతో తనభావాలను పచారం చేశాడు. 

మూఢభ క్తిని, మూఢవిశ్వాసాలను ఖండించాడు వేమన బ్రహ్మం 

గారికి సమకాలీనుడు. బ్రహ్మంగారి రచనలో వేమన [పస కి ఇలా 

కనిపిస్తుంది. 

“డేమనంత పెద్ద వెతకు కాళి” కాల, పు. 198 

సె ఉదాహరణలో బహ్మాంగారు వేమనను |పశంసించారు. కనుక 

వేమనకంకు కొంచెం పాచీనుడని చెప్పవచ్చు. ఇంకా బ్రహ్మంగారి 

కాలజ్ఞానంలో "వేమన రచనతో పోలికలు కనిపిస్తాయి. అవి ఈకింద 

పొందుపరచబడ్డాయి. 

ననన యయయయననయయయయననన జక oa 

1. _ వీర్శబహ్మాం, పోతులూరి _ కాలజ్ఞానం, |పచుః కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య, 
జః డర ws? 

కందిమల్లాయపల్లె, 1974, పు, 74. 



ann et uD 

Es: 

ఖ్ 
ఫీ వ 

ల్ tay, 

లే 

ఫట! A, ih లీ 

Wier 

we Sr re కంటూ? ee wer 

ey 

ED 

శ 

ళ్ళ 

H 
ను 

షు లు 

EE EF 

Skis 
జ 

CR 

Hyg 

గో ఉన్న వేమన్న మిగ 
Ls) 





259 

కాము (బ్రహ్మంగారి రచనల పోలికలు :_ 

కాలజ్ఞాన [గంథంలో “సిద్ధబోధము” “హాంసకాశికాంబ ప 
3 wr చి ఆళి రత్నములు” అనే శీర్షికల కింద ఉన్నపద qa ర హణ? 

వాదాలు యథాతథంగా కొన్నికొన్ని మార్చులతో కొన్ని [పయో 

గించబడ్డాయి. చమన పద్యాల్లో మొదటి పద్యంలో శివకవుల స్తుతి 

ఉన్నట్లుగా |బహ్మాంగారి పద్యాల్లో మొదటి పద్యంలో శివకవుల స్తుతి 

ఉంది. “శరణు సేయర” అనేది రెండుపద్యాల్లో సమానంగా ఉండి. 

వమన పద్యాల్లో ఉన్న 
లం 

లు 

“బంహ్మమనగ వేరె పరదేశమున కడు 
బ్రహ్మ మనగ జూడు బట్టబయలు 

తన్ను దానెరిగిన తానె పో |బహ్మంబు 

విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!” 

వేమన పదాంలు, పు, 1687 

అనే పద్యానికి [బహ్మంగారి పద్యాల్లోఉన్న 

“బరిహ్మమనగ "వేర పరదేశమున లేడు 

[బహ్మమనగ తానె బట్టబయలు 

తనకు తానె బంహ్మ తారకమౌనయా 

కాళికాంబ హంస కాళికాంబ !” 

కాల. పు. 187 

అనే పద్యానికి పోలికలు ఉన్నాయి. వేమన పద్యాలను పోలిన 

పద్యాలు, పద్యపాదాలు, మాటలు ఈ॥| కింద (పదర్శించబడ్డాయి. 

1 కుక్కుకున్న బుద్ధి గురునకు లేదురా!” 

వేమన పద్యాలు, పు. 80 
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“కుక్కకున్న గుణము గురునకు లేదయా!” 
ళో కొల, పు. లిక్ 

ల (జీవి జీవి జంపి జీవికి వేయగా 

జీవివలన నేమి చిక్కియుండె 

జీవ హింసకులకు చిక్కునే మోక్షంబు” 

వేమన పద్యాలు, పు. 98 

“జీవిని మర్దించి జీవికి వేసెనా 

జీవదోషంబులు చిక్కుబడును 

జీవహింసచేత చిక్కునా మోక్షంబు” 

కాల, పు. 218 

పైన |పదర్శించిన ఉదాహరణాల్లో వేమన రచనకు బ్రహ్మంగారి 

రచనకు పోలికలు కనిపిస్తున్నాయి. వేమనగారి సిద్దాంతమంకేు 

[(బహ్మంగారికి ఇష్టం కనుక ఆయన భావాలను పలుకుబడులను అనుస 

రించి ఉంటారు. లేదా ఇవి (పవృపష్తాతైనా కావచ్చు. 

రామదాసఎ।- ఈయన పేరు కంచర్హ గోపన్న. రామ 
భక్తుడు కావడంచేత రామదాసనే పేరు వచ్చింది. తెలంగాణాలోని 

నేలకొండపళ్రైలో [క॥ శ 1680లో జన్మించాడు. 1658లో భ్యదాచలం 

హహ. శంకే పభుత్వధనంతో రామాలయాన్ని ఉద్ధరించాడు. 
తతృలితంగా తానీషోచే చెరసాలలో వేయబడ్డాడు. అనేక కష్టూలను 
అనుభవించాడు. అయినా రామభ కిని విస్మరించలేదు. రామదాసు 
భక్తి కి రనలనూ దాశరధి శతకాన్ని రచించాడు. 8 శ॥ 1680లో 
అనారోగ్య కారణంగా పరమపదించాడు.1 

LEER 
నయన a III 

1. లక్ష్మీనారాయణ, కొడాలి భదాచల రామదాసు చరిత. ఆధారంగా రాయ 
బడింది. |పచు : ఇతివోస పరిశోధక (గంథమాల, మోష్మరు, 1977, 
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తంకారాం:- ఈయన మహారాష్ట్ర దేశంలోని దేహు 
అనే గ్రామంలో కి; శ॥ 1608 కీలకనామ సంవత్సరంలో జన్మించాడు. 

విఠోబా భక్తుడై భక్తిమార్దాన్ని [పచారం చేశాడు. తుకారాం గాన 

యోగ్యాలయిన ఎనిమిదివేల గితాలను రచించాడు. ఈ గీతాలను 

అభంగాలని అంటూ తుకారాం బోధనలను విని శివాజీ ఆయనకు 

శిష్యుడయ్యాడు,. తుకారాం అనాగతవెదియై తన మరణముహూర్తాన్ని 

ముందుగానే [పకటించాడు. ఈయన నలబై సంవత్సరాలు మా|తమే 

జీవించాడు. 78-1649 డోలా ఉత్సవంలో జలసమాధి అయ్యాడు. 

వంం[తాలయ రాఘవెందస్వా మిం :- 

ఈయన మధ్వమతానికి చెందినవాడు. కుల మత భేదాలను 

నిరసించి సర్వమానవులు సమానమని చాటాడు. _ జ్ఞానసాధనకు భక్తి 
రాజమార్షమని ఉపదేశించాడు. ఆదోని తాలూకాలో ఉన్న మంచాలలో 

మఠం నిర్మించుకొని |పజలకు జ్ఞానబోధలు చేశాడు. తన సమాధి 

(పవెశ ముహూరాన్ని ముందుగానే ప్రకటించి శిష్యుల సమక్షంలో 

సమాధిలోనికి వెళ్లాడు. ఈ సమాధిఉన్న ఈస్థలాన్ని (పస్తుతం 

మం|తాలయమని అంటున్నారు. 

అర్వాపిన సిద్ధపురుసులు :_ 

స ద్ద య్య ;. ఈయన |బహ్మంగారి పథమ శిష్యుడు. 

దూదేకుల కులానికి చెందినవాడు. కందెమల్హ్లయ ప శ్తెకు రి మైళ్ల 

దూరంలో ఉన్న ముడుమాల ఇతని స్వ|గామం. తలిదండ్రులు ఆదంబీ 

పీర్ సాహెబ్లు, సిద్ధయ్య ఒక పాందూయోగి వర|పసాది. సిద్దయ్య 

తన పన్నెండవయేట |బహ్మంగారికి శిష్యుడయ్యాడ':.  |బహ్మాంగారి 

బోధామృతాన్ని వంటబట్టించుకొ న్నాడు, డైహ్మంగారి మార్గంలో 
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రచనలు చేశాడు, నిద్దయ్యగారి (పసిద్ధమైన తత్వాలు కొన్ని ఈ్శకింవ 

[పదర్శించ బడుతున్నాయి. 

| ఎ కులముల చను వివర మద్ గిలె 

ఏమని దెల్పుదు లోకులకూ 
సలు గాకులకు దుర్మార్గులకు 

ఈ దుష్టులకు no) 

ఫాలభాగమున యాలలు బాడుచు 

భావన కన్నది నా కులము 1ఏ॥ 

ముట్టున బుట్టింది కులము 

ముట్టంటున "పెరిగింది కులము 

ముట్టులొ హారియు ముట్టులో శివుడు 

ముట్టులొ [బ్రహ్మ ముగ్గురు మూర్తుల 

మూలము తెలిసింది కులము [oA 

ఇంటిలోపల ఇల్లు గట్టుకొెని 

మంటలోపల రాటం బెట్టుక 

కంటిలోపల కదురు బెట్టుక్ ని 

ముక్కులోపల ఏకు బెట్టుకొని 

చెవులో బాకా చేతికి తీసుక 

నారాయణ యను నరము తీసికొని 

అష్టాక్షరి యను: “తడిక వేసుకొని 

పంచాక్షరి యను మంచ దిసికొని 

తధిమి తధిమి గుబదెబ గుబదెబ 

ఏకిన కులమే మా కులము ఏ 

కాల. త, పు. 14, 
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పాదుకలు, యోగదండం, శిభాము[ద్రిక : 
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జ్ర చందమామ చందమామ 

చందమామ 

ఈసంధి తెలిపె జానులవరే 

చరద భూము Rte 

కాయమను పుట్టలొను చందమామ 

వాము మాయగానె మలగుచుండు 

చందమామ వం, 

జంట నాద స్వరములూద చందమామ 

పామును పాదు పెకలింపవలెను చందమామ 

తొమ్మిది వాకిళ్ళుమూసి చందమామ 

పామును నెమ్మదిగా పట్టవ లెను చందమామ  |[చం; 

రామయను కర్టుగట్టి చందమామ 

పామును యు క్షిచేసి పట్టవలెను చందమామ 4చం!! 

దేహా దేహముల యందు చందమామ 

చెము తెలియకుండా చుట్టుక్"న్నది 

చందమామ చం! 

అజపమం[త ధ్యానముచెత చందమామ 

హాము అఖండ కళలతొ వెలుగుచుండు 

చందమామ  1[చం॥ 

చామును ప్రై యోగి ఎవరు చందమామ 

కినోొ! అతనిపేరు సిద్ధగురుడు చందమామ గాచం॥ 

~~ కాల. త. పు. 46 

సిద్ధయ్య హిందూ మహమ్మదీయ సమైక్యతను, శివకేశవాద్వైతాన్నిి, 

సర్వమత సహనాన్ని బోధించాడు. కులఖేదాన్ని నిరసించాడు. 
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బ్రహ్మంగారికి వారసుడై ఆయన సిద్ధాంత (పళారాన్న్ని వక్త న 

సాగించాడు, బహ్మంగారిలా రాజయోగి అయ్యాడు. [(బహ్మాం 

గారివంటి గురువు సిద్దయ్యవంటి శిష్యుడు ఇడన్న (పశంసకు పాతు 
డయ్యాడు. 

కక్కు య్య $= ఇతడు |బహ్మంగారి శిష్యుల్లో ఒకడు. 

[బహ్మంగారి బోధలవల్ల బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని సంపాదించి నీది పొందాడు, 

(బహ్మంగారు రచించిన తత్వాలు పొడి ఆయన బోధలను |పచారం 

చెశాడు. మరణ ముహూరాన్ని ముందుగా | పకటించి సమాధిలో 

పవేశించాడు. కందిమల్రయపత్రెకు తూర్పు దిశన |బహ్మంగారి 

మతానికి కొద్దిదూరంలో కక్కయ్య సమాధి ఉంది. 

ఈనందరిదేని.. ఈమె |బహ్మంగారి మనుమరాలు. 

ఆయనలా తత్వాలు రచించి ఆయన బోధలు [ప్రచారం చేసింది. 

యోగసాధన చేసింది. [కః శ॥ 1695లో జన్మించి 1808లో సమాధి 
(ప్రవేశం చేసింది.1. |బహ్మంగారిలా తత్వాలు, కాలజ్ఞానం రచించింది. 

ఈమె రచించిన తాళప|త (గంథాలు కందిమల్హ్లయపత్తె ఈశ్వరిదేవి 

మఠంలో ఉన్నాయి. ఈ కాలజ్ఞానం స్వర్ణ సు[బహ్మణ్యకవి సంపాద 

కత్వంలో 1979వ సంవత్సరంలో ము[దించబడింది. ఈమె చెప్పిన 

కాలజ్ఞానంలో (బహ్మంగారి చరిత, భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు 

చెప్పబడ్డాయి. ఈ కాలజ్ఞానంలో [బహ్మంగారిరూపం కూడా వర్షించ 

బడింది. ఈశ్వరీదేవి చెప్పిన తత్వాలు, కాలజ్ఞాన వచనాలు మచ్చుకు" 
ఈ[కింద కొన్ని (పదర్శించబడ్డాయి. 

1. ఆంజనేయశాన్ర్రి, తంగిరాల = ఈశ ౧రమ్మ (వ్యా, ఆంధ|పదేశ్ భూగోళ 

సర్వస్వము, [పచు : ఆంధ రచయితల: సంఘం, హైదరాబాదు, పు, 540 
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“రాక్షస కులమును నీరుసేయ శ్రీరాములు 

జననంబై నారు 

అక్షయముగ తా దివ్యవత్సర మందు 

(పకాశంబై నాడు” 

సభ క్రిగలిగి మనసందున మం[తము 

మానక నడపం డన్నాడు 

వర్ష వివేకముతో పని లేదని 

స్త్రీ పురుషులు తెలియండన్నాడు 

ఈశ్వరీదేవి కాలజ్ఞానం, పు, 11 

“సాధు పూజలను సల్బుజనుల నా 

సన్నిధి నిలిచేరన్నాడు 

సాహసమును కడతేరి జయింతురు 

శ క్రి మొదలు నేనన్నాడు” 

“భూ భారంబును తీర్చి భక్తులను 

పాలించెదనని అన్నాడు 

శేపగళు మా ద్వాదశాక్షరీ 
Cc? 

మం|తమునకు పండన్నాము” 

ఈశ్వరీదేవి కాలజ్ఞానం పు. 116 
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9) “పింగళ కాళయు క్తి సందున 

భూభారము తెగునన్నాడు 

కాలసంధి సరియాయెను ఇంకను 

కలియుగంబు లేదన్నాడు” 

ఈశ్వరీదేవి కాలజ్ఞానం, పు. 120 

6 “రి క్షచేయు దుర్మార్గుల మోడికి 

శక్తుల బంపేనన్నాడు 

ఈక్షితి లోపల మానవ కోటికి 

వింతలు చూపేనన్నాడు” 

ఈశ్వరీదేవి కాలజ్ఞానం. పు, 121 

వచనా అం! 

1 “కాలజ్ఞానములు బనగానపత్రెలో గరిమరెడ్డి అచ్చమ్మగారి 

గృహముదగ్గర చింతచెట్టు కింద స్థాపనముచేసి తన నిజళిష్యుండై న 

సిద్ధప్పను వెంట తీసికొని (శ్రుతి స్మృతి సమేతముగా అనేక విషయ 
ములు తెలియజేయుచూ పుష్ప గిరి అ|గహారము వీధిన వన్తూయుండగా 
46444622 వైదికు లందరు గుంపులుగూడి నిలువవేసినారు.” 

ఈశ్వరీదేవి కాలజ్ఞానం పు. 96 

2 “మా తంగడీగారు. గోవిందయ్య గారున్నూ మా తల్లి 

గారున్నూూ యేకసమాధియందు గూర్చుండిరి. నా చెల్తెం్యడు వివా 

హాము లేకుండ కొన్ని సంవత్సరములుండి యిరవై ఐదువేల కాలజ్ఞాన 

ములు వారి వారి సమాధులలో కూర్చొ నేకాలమందు (గంథములు 



267 

దగ్గర నుంచుకొని చారున్నూ సమాధిని 

కూర్పుండిరి. నేనున్నూూ వికృతినామ 

నన న్నాను. 22 

ఈశ్వరి దేవి తాతగారిలా కాలజ్ఞానం, తత్వాలు రచించి 

భ క్రిమార్గాన్ని (పజలకు బోధిం చింది. మతసామరస్యాాన్న్ని పబోధించి 

కులతత్వాన్ని ఖండించింది. నూటాఎనిమిది సంవత్సరాలు ఈలోకంలో 

నివసించి అసఃగతవెదియై సమాధి ముహూర్తాన్ని ముందుగానే [పక 

టిం చి సమాధినిష్ట వహించింది. (బహ్మ౦గారి మఠం (పక్కనే 

ఈశ్వరమ్మాగారి మఠం ఉంది. |పతిఏటా మార్గశిర బహుళ నవమికి 

ఆమె ఆరాధన జరుగుతుంది. 





పకరణం తృతీయ | 
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ఖభాషావిశేషాలం:- 

డీ శ! 17వ శతాబ్దిలో తెలుగు భాషా చర్మితలో ఒక కొ త్త 

మలుావు తిరెగింది. అన్యభాషల సంపర్కంతో తెలుగు కొ త్తరూపాన్నిి 

సంతరించుకొన్నది. ఈ రోజుల్లోనే యక్షగానాలు, వచన రచనలు, 

పదకవితలు, సామాన్యజన వ్యవహారానికి సమిాప శైలిలో రచించ 

బడ్డాయి. ఈకాలంలో తెలుగు భాషలో కొన్నిమార్చులు చేర్చులు 

చేయబడ్డాయి. ఈలఅంశాన్ని గురించిరాస్తూ డా॥ తూమాటి దొణప్ప 

దీనికి కూరి “అన్యసంస్క్భృృతుల ఒతడి భిన్ననిర్మాణ రీతులు గల 

భాషలతోడి సంస గ్గ ౦0, నూతనావశ్యకాలు, జానపద ధోరణులు, 

వ్యవహర్తల అలసతా, అశ క్తతా, అనుకరణవ్య్యగతా మున్నగునవి 

భాషలలోని మార్చులనూ చేర్చులనూ ఇంబాబయటా వేగిరపరచే 

శక్తులుగా అభియుక్తులు పేర్కొంటూ ఉంటారు.” అని అన్నారు, 

తెలుగుభాష ఇటువంటి మార్పులను చేర్చులను సంతరించుకొన్న 

రోజుల్లో నే (బ్రహ్మంగారు రచనలు చేశారు. 

(బహ్మంగారు కాలజ్ఞానాన్ని వచనంగా ద్విపదలుగా, నాజన్య 

ప(తికలుగాా పద్యాలగా, గోవిందనామాలుగా, తత్వాలుగా చెబుతూంకు 

శిష్యపరంపర తాళప్యతాలమోాద రాసుకొన్నారు. ఈ తాళపత్ర 

1గంథాలనే మఠంవారు ము!దించారు, ఇప్పుటి ఈ పరిశీలనకు 

ముదించబడిన కాలజ్ఞాన (గంథంలోని నిద్ధారక ప్రయోగాలు ఆధారం. 

(పస్తుత సమాక్షలో ఆయా పయోగాలు |పధానలక్షణాలు మాతం 

రేఖామా|తంగా రూపించబడుతున్నా యి. 

ఓ, ౫% దొణప్ప, తూమాటి ._ తెలుగు హరికథా సర్వన్నం, |పచుః రచయిత, 

గుంటూరు 19/9, పు. 262 
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నావువాచకాలం:- 
(గ్రామాల (నదేళాల పేర్లు .- (పథమ (ప్రకరణంలొ 

“బహ్మంగారి దేశసంచారం” అనే శీర్తిక(క్రొంద అయన రచనలలో 

కనిపించే ఆయా |గామాల (పదేశాల పేర్లు ఉదాహరించబడ్తాయి. 

బహ్మాంగారికి తెలగుపేర్ణను సంక్యృకీకరించి చెప్పడం అ౭వా'టు. 

పాపనాశన పురాన్ని “దురితహరపురం” (కాల. పు. ౧ అనీ 
బనగానపత్రెను “కలప |గామం” (కాల. మః 97 అనీ పోరుమామిళ్లను 

ఒకలహదూతపురం” (కాల. పు, 129) అనీ బాపనపలిని (భూసుర 

నగరం” (కాల. నః 1295) అనీ అన్నారు. 

నంవత్తురాల, భూనాల, నారాల పేర్లు ము 

గామాలకు మారుపేర్లు పెట్టినట్లుగా నే బహ్మంగారు సంవత్సర, 

మాస, వారాలపేర్ణను మార్చివేశారు. వాటిలో విలక్షణంగా ఉన్న 

కొన్నిరూపాలు, ఇక్కడ ఉదాహరించ బడుతున్నాయి. 

కాల. పు. 

1) కేశవ మాసం, 94 (వైశాఖం 

2 జీవ నక్షతం 58 ( ) 

క్రి ధూర్జటినామ సంవత్సరం శ ( ) 

4) నారాయణ మాసం 54 (చైత్రం 

ల పిలపిల మాసం 22 (శ్రావణం 

3 పిశంగిల సంవత్సరం లలి (శ9ముఖంు 

7) పిప్పలాయ సంవత్సరం 5 ( ) 
క్ర) _్రహ్మవుర నంవత్సరం 61 శ్ 
9) (లీ తీర్థనామ సంవత్సరత 2 ( ) 

వీటిలో కొన్నింటికి ఇవ్వబడిన అర్థాలు (ఒహ్మంగారు చెప్పినవే. 
కొన్నింటక్ అర్ధాలు తెలియవు. 



బ్రహ్మరిగారి రచనల్లో కనిపిస్తున్న నంఖ్యావాచకాల: కొన్ని 
అజువలే 

| 

ఇ లో 

న 
సాదారణంగా కనిపించినా కొన్ని విలక్షణంగా కనిపిస్తున్నాయి* 

అలానె 

నామవాచకాలను మార్చిన వడ్లతిలో సంభఖ్యావాచకాలలా కూడా 
య క్ 

బంహ్మాంగారి ఉకి వెచితి కనిపిస్తుందా. బఎంహ్మారావి రచనల్లోని 
J ద ఇటా అది J హ్ య 

సంఖ్యావాచకాలిలా ఉన్నాయి. 

1] ఆరు తొమ్మిది 4:1 (పది హెన్సు 

2] అరు మూడు 16 (తొమ్మిది 

ళ్] పదులు మూడు ri (ముప్పై) 

4] పదులు రెండు 15 (అరవై 

3 పంచకాలు రెండు 1 (పది 

6 ] పంచమొకటి వె (ఆరు 

(| మూజతారు 18 (తొమ్మిది 

8] మూడు మూడు మూడు 20 (తొమ్మిది 

బిభ క్రి వినయం ఎ 

(ప్రథమా విభక్తి.  “అడికేశవు” (కాల, వు 27 వంటి 

పుదాలు “డు” ప్రత్యయ విరహి తంగా పలుమారు పయుక్తాలయా్యయి. 

(ము (పత్యయవిరపాతంగా దర్శన” (కాల, పు 189) అనే 

పయోగం ఉంది, 

85] 
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ద్వితీయా విభ క్తి 0 “తూరు పడమర సీళకు సృషియోజన 
య హ్ 

మనబడును. (కాల, వు, 2కి అనే చోట |పథమకుమారుగా ద్వితీయ 

వచ్చింది. “కలి భారము ఖండించే నిమిత్తమై (కాల, పు, 24) అనే 

చోట ద్వితీయకు మారుగా | పథమ |పయు క్షమైంది. 

పంచమి విభ క్రి : 

1] నాకన్న ఘనుని జే స్టిని 

£] మనసు కన్నా 

లి] మాకన్నా ఘనమైస న్య్వామి 

4] వెలుగు కన్నా 

(:. కంకు” కు బదులుగా 6 కన్న” 

ఉపయు కమైనందుకు ఉదాహారణాలు : 

కాల. పు, 

as 

199. 

28. 

ని]! 

సొంటబు ధి: కొన్ని విలక్షణమైన సంబుది | పయోగాలు 
థు క్ య 

బలా ఉన్నాయి. 

1] ఒరే కాల 

2] గురవే కాం 

లి] గురుడా స 

4] పరమ గురువా స 

కాయా వ్యయోగాలు మ 

త, పు, $0 
ఇగ 

* వు. [ల్లి 

ix 1218 

39 10 

[బహ్మంగారి రచనలో కియావోచక నిర్మాణంలో వ్యావహారిక 

శైలి [పాబల్యం అధికం. 

కటడి చే సిమి 
లు రి 

ఇంకుచ్చు. స్థానంలో 1 స్త్ = వసుంది. 



మంతోప దేశము ఇనస్తిమి 

వార్రలు యి స్టిమి 

సాటి స్తిమి 

పంపిస్తున్నాడు 

వివరిస్తునగ్నడు 
అశ 

1 

కాల, వపుః 

17 

26 

43 

కాల, త, ప్ప, 7 

5? eR) 7 

ఇచ్చు మున్నగు ఒచు” వర్ణాంత ధాతువుల చేయు మొదలగు యు 

పరాంత ధాతువుల ఆద్యక్షరం “పెభాగానికి (4 క్ష ఆదెశమవుతుంది. 
£5 మలా అలలే 

ఇష ౨ ర అన్ని యి గస్తమి 

కృతార్లుణి se 
థణ ఎని 

నర జన్మ యిస్తుము 

3? హోయ్యక [(కియగా +కొను 

ఎప్పుడు 

కాలపు, లెక 

కాల త్మ పు, 46 

ధాతువు అను పయుక్త మంకు 

కాల, పు ఓ 
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“ప పదాలో అక సపదాంశంగా కనిపిసుంది, 
(=u య అవి 

ఉకొనుో ఛాతువ్న అనుపయు కం కాగా 

ఈకింది పదాలో 
రా 

కుని సపదాంశంగా 

వచ్చింది. 

కాల, పు. 

అమ్ముకునేరు ర్ 

అనందించుకు వేద 61 

కోటకు చేర్పుకునేరూ 81 

చెడుచుకు నేరు 28 

మాటలు జెలుసుకు నేన 146 

పంరక్షంచుకు నేము 42 

కోను దాతువు. అను పయుక్షల కాగా _ 

థఛ్యానంబు చేసికో 

అనేచోట .కో” పపదాం౮శరగో వచ్చింది. 

చేసికో నేరరు 

పుట్టించుకో బోక 

కీదాంతముగా వప్పుకోరు 
ధ 

కాలు తృ పు. శ 

ఊం దాక 

కాల, పు, 67 

» 1 6 

5 3 67 

అనే సలాల్లో 4:కో” సపదాం౦శంగా కనిపిసున్నది. 
థి °F అ 



no జె tt | 

సవహాసాొలు!- 

బ్రహ్మంగారి రచనలో కనిపించే వివిధ సమాసాలు |[కమంగా 

ఈ (కింద వాందుపదచబడ్డాయి. 

1] దేశ్య ae దేశ్య 

కాల. పు 

శీమల పుట్టలు 19 

నల్ల గాలి ల 

నడి నెత్తి 4 

నెత్తురు వాన లే 

పువ్వుల వాన J 

పాగ మంటలు తె 

సందు గొందులు ల 

g దేశ్య __ తత్సమ 

కాల పు, 

గుడి గోపురము 49 

చద్ది భత్యాలు . 29 

జారు వాక్యాలు 86 

తోయాల వాక్యములు శ 

నడిమి వలయంబు il 

పసిబాలురు 14 

పలు విరోధులు 21 
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ల్] దేశ్య _ తద్భవ 

రచ్చ కొట్టములు కాల, పు. శీ 

4] దేశ్య sa అన్య దేశ్య 

కాల, పు, 

ఏడు తేజీలు రిల 

జోడు ఫిరంగులు 147 

దొర హుకుము 199 

నేల మాళిక 16 

పెద గోరీలు 149 

పె సమాసాలు దేశ్యం పూర్వపదంగా ఏర్పడ్డవి. ఇక సంస్కృతం 

పూర్వపదంగా ఏర్పడిన సమాసాలకు ఈకింద ఉదాహరణ లివ్య 

బడాయి, 
Ce 

1] సంస్కృతం __ తత్సమం 

కాల, పు 

అనందా శమము ర 

కపి ధ్వజం 4 

కృష్ణార్జునులు 21] 

గరుడాది 17 

పరమ యోగీశ్వరులు న్ 

పంచ శక్తులు 19 

పుణ్య స్థలములు ల్ 
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లీలావ తారంబులు 

హ్ మిం|తములు 

శ్రీశైల శిఖరము 

2] సంస్కృతం + దేశ్యం 

ఆదిమోక ట్లు 

ఉభయ కోట 

దురితాకు 

బహు దొడ 
a 

మహో దొడ్డ 

మహా మన్నీలు 

వసంతరాలు 

శుద పాలు 
థి 

3] సంస్కృత జీ తద్భవ 

అబ్బ పున్నమ 

కాముని పున్నమ 

భేరి కోమట్లు 

విభూతి బండారం 

శివుని యాన 

49 

46 

86 

72 

88 
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4] సంస్కృత + అన్య దేశ్య 

కాల. ఫు. 

ఉత్తమ గాంధి 228 

దివ్య తిరుపతి 106 

సిద్ద రెతు లి? 

తద్భవం వూర్వపదంగా చేయబడ్డ కొన్ని సమాసారలీ(కింద 

ఉదాహరించబడ్లాయి. 

1] తద్భవ + సంస్కృత 

కొమార రాముడు కాల, ఫు. 79 

జోగులాంబ so ఆం 9 

2] తద్భవ + దేశ్య 

కోల. పు 

ఉవ్యనంపు తోట 12 

బంగారపు పౌవడ 860 

రాచవీడు 98 

రాచబిడ్డ రిం 

బంగారము. రెక్కలు కాల. త. పు శ 

8] తేద్యవ _ అన్య దేశ్య 

రాయల దివాణము కాల. పు. 90 



దేశ్యం వూర్వపదంగా వర్చ క్ర 

1] అన్యదేశ్య 4 అన్యదేశ 

కాల. పూ 

అడయా శం 66 

కఈలళిమాళి3 ప్రే 

ఉలిబెళం a౮ 

తరువెంగళ ర్ 

తిరుమల 221 

మళయాళరి 29, 106 

ముల్లాసాహెబులు 894 

పహుులిబెళం కనా 11 

జ] అన్యదేశ్య + తత్సమ 

కాలా పుం 

కర్నాకుక రాజులు 44 

కురుమ సంతతి 79, 64 

తిరు కల్యాణం 26 

తుళువ దేశం చ్ 

రండి రాజ్యము కాల, త. పు. క్రి 

హుసేన్ దాసు wr త హ్ 

కళ సము దుర్గం శాల. వు 19 
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ల్] అన్యదేశ్య లా దెశ్య 

తంజూ వూరు కాల. వు. 10% 

తిరు వళూరు 56 99 97 

వ్, 

వాక్యనిర్మాణ రీతులు? 

[బ్రహ్మంగారి రచనలో వాక్య నిర్మాణ విధానంలో 

విలక్షణరీతులు దిగువ చూపబడుతున్నాయి. 

1) [క యా విదహిత వాక్యా లం := 
కాల 

“కర్నాట దేశమునకు కాళి పంపు” వ్ర 

“ఇది మైకు ఆనవాలు ఫ్ర 

ఇది పరమ రహస్యము” 18 

“నేను కావేటి రంగప్ప మహిమచే సకుటుంబము 14 

“సర్వానకు పంచమి కారణము” 16 

66 బాహ్మణుల ఆశీర్వాదము యశస్సునకు ఆనంద 

భోగాలు” 217 

(మాకన్నా ఘనమైన స్వామి” 28 

కావేటి రంగణి పాదమే సాక్షి” 81 

““ఆదివేదానకు అనందగురువే సాక్షి” 89 

ఒఅదిశేషుని శిరస్సున మణులు కంఠమాలలు” 41 

“ బహ్మచారి అశమమే శాశ్వతము” 48 

::రామధర్శ జాల యేలుబడి మహిమ సిద్ధాంత శ్రోమణి 

నిర్ణ యము” 49 



బిరిలి 

"క జ డ్రా 4 * ఫ్యా 7₹2రామధర్మజమూ 6 మహిమచే ఆ ని సంతోషంబు” కాపు, లెని 
ప జా pa) 

“అది రాజ క్షయం (పజా క్షయం” ౭5 

“నా బిడలు అనగా ఛకువే శేరష్టులు" రై 
ఇ అటే ళ్ 

(( ఆకాశమునకు ఇంచనీల వరం” 197 
mE 

బిగ తిర్గగడాలు వాచా?లయినవుడు రిడాబుబలో |, పథమ బహు 
2 లీజు ల - యా కు షు 

వచనానికి ఏకవచనం రావడం మామూలు. కోన మహన్మతీ 

కల విశేషం. 

రచన 

3) 

వాచకాలవటను ఏకవచనం [(ప్రయు కం కావడం 
య అనె 

ఈ రెండింటినీ ఒకేవిధంగా చేసిన వయోగాలు మహ్మంగా 

నో కనిపిస్తాయి. మచ్చుకు కొన్ని పయోగాలు. దిగువ 
అలన 

వదర్భంచబడుతున్నాయి, 

కాలు పు, 

““వారెవ్వరో ఆరో ఘడియకు అవులవున్న పోగలదు" 22 స్ట 

“అతిథులు 1పబల మౌను” విప్ 

“కొందరు నరులు తుత్తుమురు లాయెను” 44 

దొరలు సంసారుల అనేక బాధలు పెట్టును” రఢీ 

యుత్తదర్దక (పయోగాలు:. 

కాల, షు 

“సజ్ఞనుకై న వారెవరున్నారో వారిని రక్షింతుము గ్రి 

“ఆడగాను ఎవ్వరుందురో వారే వచ్చే 

వీరయోగి యని వక్కాణించినాము లి 
“దండ నమస్కారములు భ క్రి పూర్వకముగా 

ఎవరు చేయుచూనా్మడో వారు ఆయురా శాట్ 

క్! ఐశ్వ ర్యాఫీవ్యద్ధియు, వు'త వా్యాళాఖి 

వృద్ధాయ, నిరరితర సకలశుళములు 

కచిగి వరిలుదురుూ 18 
ఖం 



254 

ఆ పరతత్వ లక్షణం యెరుగక యెవరు 

దూషింతురో వారు కులక్షయమై పోదురు” 

ఇంజేటిపాడు అహోబిళం |ప్రాలత్యాల 

యందు పట్నం కకుమని యెవ్వడు 

తలుస్తూ వున్నాడో వాడు నిర్వంశమై బలా? 

ఈ సౌజన్య ప్యతకను భూమిమోద ఒకరు 

[పబలంచేస్తూ యున్నారో వారు సౌభాగ్యములు 

కలిగి వర్థిల్లుదురు. 

ఎవ్వరు వూజలు నైనారో 

వారిని రక్షంతుము.* 

క ల కల్లో నిజమో ఎరులిగము 

అనేవారు యెవరు గలదో వారికి చంద 

సూర్యులున్నంత పరియంతరం కారవాది 

నరకములు తప్పురాదు. 

యెవరు వీరధర్మజాలను భజన చెతురో 

వారు ఆచం[ద నాయిగాను సుఖానవుందురు” 

యెవరు (కోడిగం) హాస్యం చేస్తూవున్నారో 
వారినోట్లో వ|జదంలడి పురుగులు పడును” 

యెవరు ఆక్షేపణ చేస్తూవున్నారో వారిని 

కనకదుర్గాంబ ఖండించును” 

(యో) పకారం యెవరు పూజలు చేస్తూ 

వున్నారో వారికి పుష్పమిచ్చిన జోడు పుష్పము 

లవును.* 

యివి యన్నియు యెక్కడ పుట్టువో 
అక్కడనే అణగునుో 

98 

146 

t41 

92 

69 

146 

14 

148 

165 
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EN ch గ్ర వ ty ండుకో అచ్చ టబచ్చట 
ree) ప 

న శ జ్ 

HS ఎఇకాంబణుని యందు. భక కచిగి 
వానలో 

~ వ వష 2 స్ జావ లో “.౦ఉజఎ యదగద్్లఅద సాధ్యమనిపంచును.” 
oo 

చందోవిశేషాలం!- 

18 

_పాచిీనాం|ధ కవు లందరిలాగే |బహ్మంగారు కూడా గద్య 

కూడా పద్యాలుగా తన రచనలను వెలయించారు. గాయాలు 

రచించారు. ఆయన రచన ఎక్కువగా గద్యరూపంలో నే సాగింది. 

ఆయన ఛందస్సుకు [పాభధాన్యం ఇవ్వలేదు 

క్షే) గ ద CO te గద్యం కపినాం నికషం వద న్లో అనే 

గద్యం ఆ భాణానికి దీటుగా (బహ్మంగారు గద్యరచన చేశారు. 
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కవులను పరీక్షించే సానరాయి. అంకే పరీక్షించే స్థానం, ఎందు 

చేతంకే పద్యకావ్యంలో కవి పతిభతోపాటు వృ త్తంకూడ సహాయ 

పడుతుంది. గద్యంలో వృత్తం లేదు. కేవలం కవి |పతిభా సంప త్తి 

తోనే రసవంతంగా పద్యంతో సమానంగా రచిం చాలి. అందుకే గద్యం 

కవులకు పరీక్షాస్థానమని పండితులు చెప్పారు, కనుక గద్యం 

రాయడం అనుకున్నంత తేలిక కాదు. ఈ విషయంలో బహ్మంగారు 

కృ తకృత్యులయా్యరని చెప్పవచ్చు. ఆయన గద్యరచనా విధానంలో 

సంస్కృత మర్యాదలను పాటించారు, సంస్కృతంలో గద్యరచన 

నాలుగు విధాలుగా ఉంది. ఆ నాలుగు విధానాల్లో [బహ్మంగారి 

రచనలో కనిపిస్తున్న ముక్తక్క వృ త్తగంధి లక్షణాలు ఈ్కకింద 

[పదర్శించబడుతున్నా యి, 

1) వముంక్తక౦ :._ సమాస రహితమైన గద్యాన్న్ని 

ము క్రక మంటారు. ఉదాహరణకు ;:గురుర్వచసి” పృధురురసి వంటి 

గద్యలు ము క్షకాలు1. |బహ్మంగారి వచన కాలజ్ఞానంలో కనిపించే 

ఈకింది వాక్యాలు ము క్తఠకలక్షణాలు కలిగఉన్నాయి. 

కొల. పుం 

1) గీతానా భక్తులే (శేష్టంో 19 

ద్ర భాగవతం వెంటనే తెస్తూవున్నాను.* 4 

ల్స్ :సర్వానకు పంచమే కారణము” 16 

4) ;పురాతనమతం కిరాతన మతమయ్యెని.” 88 

కా: జ్రానంలోని ఈ వచనాలు సమాస విరహొతాలే కాక 

ఒకొక్క వాక్యంలో ఒకో్మక్కఅంశర ఉంది. ఇది ము క్తక లక్షణం, 

1. సూర్యనారాయణశాస్త్రి, సన్నిధానం = కొవాక్టలంకోర సం్యగహిం, పు, 265 
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2) వృత్తగంధి:. వృత్తభాగాలు గల దీర సమాన 
గ దూర వ్యు త్తగంది” అని అంబాను.!. 

తః దగ సమాసంలో ఒకుండలీకృత కోడండ” అనేది అనుష్టుప్ వృత 

పాదం. ఇలా వ్యైత్త తభాగాలుండే గడా (వృత్త తగంది” అసి 

అంటారు. అయితే |బహ్మంగారి గద్యం వ్యు తగంధిగా కాక ద్విపద, 
Cro 

సీస కందు మున్నగు దేశీయ ఛందో|గందిగా ౨ కనిపిస్తుంది. మచ్చుకు 

కొన్ని ఉదాహారణాలు ఇక్కడ (పదర్శించబడి తున్నాయి. 

1) దివద FOD §= 

ఒ|పకృతిరూప సహసరూప స్వరూపి కాల. పు. 6 

(ఒఅగ్నిసాగర నోనముసాగ ర సూర్య 99 99 డ్రె 

చిత కీరపురుషూది ఖాకరతనామ” 93 49 గ్ర 

2) దీన గంధి = 

యోగ పరమయోగ భావయోగె కాల, పు, 6 

ల్ కంద గంధి = 

cc శ్రి మద్బర్శిప హ్మాండ భాండి గ్ట్గ్రి 

ఒశ్రీమత్సకల చరాచర” 65 

ననన
 

1. సూర్యనారాయణశాస్ర్రి, సన్నిధానం = కావ్యాలఎకారసం(గహం, పు. 265. 

ల. మది, 
యల. 
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4 ) గీత గొంది ;= 

ఒఅజప యోగాది అభీల యోగాంగభార” డ్ 

ఒదెవ్య లిలావతార వినోదజన్మ” గ్ర 

ర) ఉత్తావా గంధి = 

ఒచేరరాదొ కళల నోలలాడరాదొ మీమ్మునంి 6 

“చేరి తూరి పాది నూరి వచ్చి చొచ్చి మించితే” 66 

2) దండకవచనం:ః- 

వచన కాలజ్ఞానం చతుర్ణాశ్వానంలో ఇం౦కోక్కొ దండకొన్యాయ 

వచనం అనతిచ్వేము”. అంటూ రాజాధిరాజ అగక్షయరాజ బహు 

రాజ” మొదలుకొని 4;శంతన హిరణ్య నమజి అని ముగించబడే 
దండక వచనాన్ని రాశారు. ఇది దై వస్తుతీపరంగా ఉంది. ,..త గణం” తో 

[పారంభించబడడం, ;నమఃి తో అంతం కావడం దండక లక్షణాలు. 

మిగతా దంతా వచనంలాగానే ఉంది. అందుకే దిన్ని దండక న్యాయ 

వచనం అన్నారు |బహ్మలగారు, 

3) వృ తాలు =... 

బ్రహ్మంగారు వచన కాలజ్ఞానంలో తృతీయా శ్వాసంలో (4డీ) 

వీరనారాయణ మహామంతం” చెబుతూ 4ధ్యానంి” అనే శీరి క్మకింద 

ఈ శ్లోకాన్ని విరచింభారు. 

శ పీర|బహ్మం పోతులూరి = కాలజ్ఞానం, [ఒదుః కృష్ణమూర్తి, రంగయ్య, 

కందీమల్థాయపల్లై, 1974, ప్ర 25 



తరువోజ, కందము, క *న్టదరువులు, ద్వెపద్క గీతము అనే ఛందాలను 
రచించారు. 

సవంం-తరు అ రత ౩ వచనకాలజానం చివరలో 
(At 

సకలార్థ పరివార జనులు సేవింపంగ 

నిగమార్థములు నొప్పు నగరిలోని పు. 109 

అనే సీస పద్యమూ, 

(మంగళ దవ్యముల్ మం|తో క్రి దనరి పు. 110 

అనే తరువోజ ఉన్నాయి, తరువోజను తదోజు అని రాయడం గమ 

నించదగింది. పెన ఉదాహరించబడి న సీసపద్యం తరువాత రాయబడిన 

గితపద్యంలోని మొదటిపాదర ఇలా ఉంది, 

ళ్ అందు | వింయ స | గి సమెతు థై చేద | దితి | 3 

దీనిలో మూడవ గణంల్" జక్క అక్షరం ఎక్కువయింది, 

త్ 
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అలాగే పైనచెప్పిన తరువోజ చివరి పాదంలో 
క్ట | సుత విరా | తేరనే | కే సమద్భ షి నమత | 

అనేదానిలో మూడవ గణంలో ఒక అక్షరం ఎక్కువయింది. తక్కిన 

పాదాల గణాలు లెక్కకు సరివడుతున్నాయి. ఈలక చూసుకొనే 

దృషి |బహ్మంగారికి లేదు. అసలు యతి|పాసలు గణాలు మున్నగు 
€ 

వానిగొడవ తనకు లేదని [బహ్మంగారి కంఠో క్రి. 

కందం: కాలజ్ఞాన [గంథంలో |బహ్మంగారు “సిద్ద 

బోధము” కాళికాంబ పద్యరత్నములు” అనే శీర్షికల కింద కంద 

పద్యాలు రచించారు, (బ హ్మ్ ర5గారి కందపద్య రచన ఇలా 

సాగుతుంది. 

“వేదంబులు శాస్రంబులు 

వాదంబుల కొరక చదివి వస్తువు గనిరా 

యేదారి తెలియ నేకను 

వాదములకు డిరుగు వొట్టి నధలుము సిద్ధా! 

కందార దరువు. కంద పద్యంలో వూర్వభాగమైన 1, 2 
పొదాలు 'ప్రద్యంగా నడిచి మూడు నాలుగు పాదాలు దరువు లక్షణా” 

లతో రచింపబడేది కందార్ద దరువు. దరువులో రెండు అంతకు మించిన 

చరణాలు ఉండవచ్చు. 

దరు అజ. నృత నాటకాల్లోనూ సంగిత నాటకాల్డాను 

వాడబడే రచస దరువు, ఇది |ధువ అనే పురాతన రచన నుంచి 

వచ్చింది. సాహిత్యపు అర్ధాన్ని బట్టి సంవాదదరువూ స్వగత దరువూ 



పి 

అర 

(బహ్మ్మాంగారి కందా 
ఖు 

చెప్పవచ్చు. (బహ్మ్మంగారు చెప్పినవనబడే కందార్జాలు కొన్నింటిని 

క॥ శే! జవంగుల సాగమూషణదాసు సేకరించి “వీర ఎహ్మేం్యద బోదా 

మృతము” అనే గంథంలో |పచురించారు. కాని వచన కాలజ్ఞానంలో 

ఒకటి రెండు కందడాతాలు మాతం ఉన్నాంతు, కాలజాన 
యు 

చతుర్లాశ్వాసంలో 
(a) 

“శ్యామల వర శుభావహా 
ఫ్ 

కోమల దీక్ష పభావ కోశాంతడమై 
జ ని ల్ 

ఈ మహా దుష్ట్రచ్చెదన 

కారణ చును జన్మనె శి కాన్బించెడనూ” 

కాలు పు, ఏక్ 

అనే కరిదార్ధరి ఉంది, దీనిలో పూర్వభాగం కందపద్య భాగం. మూడు 

నాలుగు పాదాల మా[తాగణ విభజనచే స్తే ఇలాగుంటు౦దె 

i ti 11 iti "tl 

శి శ 11 4 క «4 J / శీ శై (1 

మను జ | న్మ నత |! కాన్ని చెదనూ 
తత = | 

1. శ్రీమతీ ద్వారక, పార్థసారధి N.C. గానకళాబోధిని, _ |ప్రచు: బాలసరస్వతీ 

ఖుక్ డిపో, కర్నూలు, మ్మధాను పు, 100, 
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ఈ దరువులో నాలుగేసి ఆవృతాలూ ఆవృత్తానికి నాలుగేసి మాతలూ 

ఉన్నాయి. ఈవిధంగా చరణాలను పాడితే ఆదితాళ గతిలో కందార్భం 

నడుస్తుంది. ఇది కందార్భాల స్వరూపం. 

ద్వి పద;-  [(బహ్మాంగారు ద్విపద ఛందస్సులో ప్రత్యే 

కంగా కాలజ్ఞానాన్ని రచించారు, [బహ్మాంగారి ద్విపద ఇలా 

సాగుతుంది. 

అమ్మయి మంటలు నఖిల లోకముల, 

భయపడ నొప్పారె పటు జవోన్నతుల 

ఘోటకా రూఢుడై గోవిందుడపుడు 

గాల్రుంఫు ఖడ్ల ము|గంబుగా అరా ని” 

కాల పు, 180, 181 

ఇందులో ప్రాసనియమం లేదు. కనుక ఇది మంజరీ ద్విపద. 

గీతం.- [బహ్మంగారు కాలజ్ఞానంలో [పల్యేకంగా తేట 

గీతి ఆటవెలది ఛంవస్సులను ఉపయోగించలేదు. కానీ సీసపద్య 

పాదాలనూ ఆట వెలది పద్యపాదాన్నీ యధేచ్చగా కలిపి పద్యాలు 

రచించారు. వీటినే గీతపద్యా లన్నారు. పద్యం నాలుగవ పాదంలో 

ఉండే గణాలు తప్పనిసరిగా ఆటవెలది గణాలు ఉన్నాయి. |బహ్మం 

గారి గీతపద్యంలో మొదటి రెండుపాదాలు సీసపద్య పాదం. మూడో 

పాదం సిసపద్య పాదభాగం. నాలుగో పాదం ఆటవెలది ఇది 

చ ఇ 
ఇ? Cr 0 (బహ్మాంగార గీతషన్య 
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46 Ww కాక బా శూ స 
DCC TT ర్న లు 

స Taos వాక్యాలు :. 

| బహ్మంగారి గోవిందవాక్యాలు లె మాతల గణాల ఆవ్ఫ కత్తిలో 

నడిచాయి. సంగిత పకిభాషలో శ మా|తలను “తక తకిటి అనే 

సంజ్ఞతో సూచిస్తారు. డిని లయను ఖండగతి అంటారు. దాడాపు 

మూడువందల వరకూ ఉన్న ఈ గోవింద వాక్యాలన్న్నీ ఖండగతిలో 

నడిచాయి. గోవిందవాక్యాన్ని మా|కాగణ విభజనచే సే ఇలా 

ఉంటుంది. 

1 క్షీ! til mut [111 

66 | గోవిందు | డనగాను | భావించి | చూచితే | 

iH it [1 tan uli 

| ఆనంద | (బహ్మమం | దాడగను 

| క్షీ! iu lt క్ [1 క్ల | 

| ఏమందు | నేనింక | నాముండి [| ముందర | 

Hil 1 ti mn rtf 

ఆనంద | మనెసిం | దాడితిరా | 

rid g il fH iti గ్ కీ | if tH | 

శివగో | విందగో | విందహరి | గోవింద | గోవిందో 

కాలు పు, 221. 

ఇందులో “*ళివగోవింద గోవింద హారిగోవింది అనేది అనుపల్లవి. 
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(పతిచరణం చివర ఇది పునరావృత మవుతుంది. (పతి చరణానికీ 
7 ఆవృతాలు ఉన్నాయి. అనుపల్లవి 5 అవృతాలతో సాగింది. ఈ 

వాక్యాల్లో అక్కడక్కడా అ|పయత్నంగా యతి పాసలు కుదా 

పె వాక్యంలో రెండవ చరణంలో ఆరవఅవ్య త్తిలో “మనెసిం” అనే 

గణంలో ఒకమ్మాత తగ్గింది, ఏడవ అవృ త్తిలో “దాడితిరా” అనే 

గణంలో బక్కమ్మాత ఎక్కువె ౦ది. ఇక్కడ ఈగణాలు వెంటవెంట 

ఉన్నాయి కాబట్టి కలిపి చదివితే పదిమా[తలు వచ్చి తాళం చెడి 

పోకుండా ఉంటుంది. సాధారణంగా గాయకులిలాగే చేస్తారు. కాసీ 

ఒక్కగణ౦లో మా|తమే ఒక్కమాత ఎక్కువైతే కువించీ ఒక్కమాత 

తక్కువై తే పెంచీ పాడితే సరిపోతుంది, ఇది జానపద సంగీత 
విధానంలోని సాధారణ లక్షణం. 

త తొలు :. బ్రహ్మంగారి తత్వాలుగా నిర్ణయించబడినవి 

ఈకింది గతులలో సాగుతాయి. 

1) (పూజకు నేనో సి (బహ్మ పూజకు నేనా స్త్రి 

_ కిటతక, లీ అవ్భృ తాలు 

2 (నేను జూచినానే [(బహ్మము నాలో? 

= తకతకిట, శ్రీ అవృత్రాలు 
ల్సి ంపొలో యమ్మ పొలు నాజేహమెరుగని పౌలు” 

= తక కిలు తక, రి ఆవృత్తాలు 

శ్రీ (+4పనికి మాలిన (బహ్మాజ్ఞానము పలికిత* 

= తకిట కిట తక్క శ్రి అవ్య జాలు 
ర్ (ఇదిగో కాలంబు వచ్చెను 

- తేక కిట తక్క 7 అవృత్తాలు 
గ్ర (ముద కావరము లారో 

తకిట కిట తక్క 6 అవృత్తాలు 
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గ :.రాక్షస కులమును సీరు చేయ” 

జా తక తకితు, గ్రి అవృ తాలు 

ర ఒదండివాడవురా” _ తక తకిటు, క్రి ఆవృణా లు 
pa.) 

cen, లామా గద ధారా? 9 
9 రగ జా గదులు Sore శ్రము 

- తక తకిట్క 8 ఆవృతాలు 

- తకతకిట్క, 7 అవ్యృత్తాలు 

_ తకిట కిటతక్క 8 ఆవ తాలు 

12) “ఇంతటను విడిస్థలంబిది” 

_ తకతకిట్క, 10 ఆఅవృతాలు 

1» శేరి పోతులూరి రామి 

_ తక కిటతక్క 10 ఆవృతాలు 

14) ciao నమళ్శివాయి” 

_ తకతకిట్కు, 7 ఆవృ తాలు 

19) ముట్టు ముట్టనియేరు” 

= తక తకిట 4 అవృ తాలు 

16) చెడు గుడాడెనే” 

_ తకిట కిటతక్కృ 4 ఆవృతాలు 

ఈవిధంగా పరిశీలి స్తే బ్రహ్మంగారి తత్వాలు ఎక్కువ బండ 

గతిలో తశ్రగతిలో నడిచిపోతూ పుంబాయి. 

అలంకారాలు:!- భాష పుట్టివప్పుడే అలంకారాలు 
కూడా వుట్టాయి. సాధారణ (పజలు మాట్లాడే భాషలో కూడా 
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అలంకారా లుంటాయి. పొట్టిగాఉన్న వ్యక్తులను బాతుతో పొడుగ్గా 

ఉన్న వ్యక్తులను తాటిచెట్టుతో పోలుస్తారు. అలంకారమంకే ఏమిటో 

తెలియనివారి మాటల్లోనే అలంకారాలు ఉంకు ఇక కవుల విషయం 

చెప్పే దేముంటుంది? అలంకార సహితమైనదే జీవద్భాష. 

కావ్యానికి శోభను కూర్చేవి గుణాలు. తదతిశయ హేతువులు 

అలంకారాలు, మహాకవులు తమ కావ్యకాంతలకు అమూల్యమైన 

అలంకారాలను సంతరించారు. |బహ్మంగారు కూడా తమ కవితలలో 

సహజమైన అలంకారాలను పయోగించారు. సాధారణ |పజలకు 

కూడా అందుబాటులో ఉండే ఉపమానాలను స్వీకరించి విషయాన్ని 

సుబోధకం చేశారు. |[బహ్మంగారు తన రచనల్లో అంత్య|పాస, 

అనుపాసన అనే శబ్దాలంకారాలన్తూ ఉపమ అనే అర్ధాలంకారాన్నీ 

ప్రయోగించారు. బ్రహ్మంగారు (ప్రయోగించిన శబ్దాలంకారాలు 

కొన్ని ఈ|క్రింద |పదర్శించ బడుతున్నాయి. 

1) అం త్య పాస 

ఉదా :. 1) సుత బంధు హితజన స్తోమంబు తోడ 

మతిమంతుతై నట్టి మంతులతోడ 

(పకటిత భూషణాంబరముల తోడి 

కాల. వు. 126 

జ (కవిత నిబద్ధికిని కన్నులు సాక్షి 

వాక్కు నిబద్ధికిని యొరులు సాక్షి” 

కాలు వు, 176 

ల్స్ (పపంచ నడత జూడ పెద్దలవాక్యము బాటా 

ముగ్గురు మూర్తులు జూటా 
మూలము ఎరుగుట బాటా” 

కాల, త. పు. శీలి 



2) అను(పా సః. 

కాంతను 1) (చేరి కోరి తూ పారి వచ్చి చొచ్చు కొంచి 

మించితే మంచి మోక్షము కలుగును.” 

జ్ర “విందు గావింప గోవిందు జావేళ 

కందర్ప వై రిని కరుణ మన్నించి” 

కాల. పు. 1284, 

త్రి “రుడు గురుడు యనగ గురియిరుక గురుఇెరుగు 

గురుద్భుష్టి గురుతెరుగు గురుడు గురుడు” 

కాల. పు, 179 

శ కన్నుల వన్నెలు చిన్నెలు 

కన్నులనే (బహ్మావదవి గాంచవె కాలీ”? 

కాల, పు, 208 

గ్రా ఉత్తర దేశమున సత్తుగ | పజలరిత 
కత్తులతో వెటలాడేరు మా 

శాల. పు. 229 

6) ఒవెప్పలేదంటనగ బోయెరు తప్పుదిదిగో* 
కొల. త. పు. € 

ఇలా శబ్దాలంకారాలను నల్లేరుమీొద బండినడకలా చేశారు. _బహ్మం 
గారు ఇక ఆయన ప్రయోగించిన అర్భ్జాలం కారాలు ఇక్కడ చూప 

బడుతున్నా యి, 

88] 



298 

1) ఉఊఉపమాలంకారం:_ ఉపమేయాని కీ 

ఉపమానానికీ మనోహరమైన సాదృశ్యాన్ని వర్ణించడం ఉపమాలంకారం, 

[బహ్మంగారి రచనలో సముచితమెన సానాలో  సహజమెన పదతిలో 
ap ఏలా థి య య ఢి 

ఉపమాలంకారం చోటుచేసుకొంది. అత్యంత (పసిద్దాలయిన జ్ 

మానాలను (గహించి ఆయన చెప్పారు. [బహ్మంగారు (పయో 

గించిన ఉపమానాలంకారా లిలా ఉన్నాయి. 

1) ,నామహిమ తెలియని [దోహ్ మందలు 

చీమల పుటలు మడిచినట్లు మడుతురు* 

కాల, పు. 15, 44 

2) లక్షా తొంబై వేలు యాదవులు మడినినట్టు తురకలు 
రాక్షసులు మడసేరు. కాలు వు, రి9 

ఫ్ర ““'మహాద్భుతము కోక పరచినయట్లు కనిపించీని. 

కాల, పు, 108 

4) ఒబండాట లాడేటి పాపిష్టి నరులంత 

పండాకు రీతిగా రా లేరుమా” 

కాల. పు. 226 

సంగీతం 

ఒ“సంగితమపి సాహిత్యం సరస్వత్యా స్తనద్వయమ్ 

ఏకమాపాత మధురమ్ అన్యదాలోచనామృ తమ్” 

అని లాక్షణికులు సంగితసా హిత్యాల అనుబంధాన్ని వర్ణించారు 

[బ్రహ్మంగారు తమ గేయాల్లో భావానికి |పాధాన్యాన్ని ఇచ్చారు. 

సంగితానికి కొంతవరకే పాధాన్య మిచ్చారు. (పస్తుతం |బహ్మంగారి 
తత్వాలను పాడేవారు ముఖ్యంగా ఎదనామ]కయ్క, ముఖారి, ఆనంద 

భైరవి ధన్యాస్రి చకవాకం, యదుకులకాంభోజిి సావేరి సురట, 



దాం జా టం జె 2 
ుదలై న రాగాలతో పాడుతూ ఉంటారు. పెరాగాల విన్నపుడు ర me me 00 

జొ “శ శ లా మనను కరుణరస పొావిత ప జ అ మాము. శతవాలనిన 
య నో ఈ 

వ్ శ అట సాల వ లో 

తత్వాలోని కరుణరసాతుక వనుకు “ఫెరాగాలం సమే భనం ఐకిడికి 
ద. గం అడ ో ము ళు 

జయ జా ల ss శ నానా 2 జాన పరమళ్ మబ్బి నట్లుగా BC ONE, OOOO. Cre 
oe) హు స్త్ డు 

అటి ల జ తమి గెోయలకు సంగితాన్ని నమకూర్వికట్ల. అనిపిస్తంవ. చంవన్సు 
అ! ఇని వానే 

ఉన్నప్పటి టికీ పాఠకులు ధారణ చేయాల౦కే సండితపుఅవవ౩౦ ఎంకె నా 
గో CT 

య్ ఛి ల aad ఉంది, సంగిత సహాయం అెనిదే ద పద్యాలుకాణ చె"ఎ౬కానసీ కందసం 
డొ 

జ 
” తో లో ణీ నం కావు, ఈఅంశాన్న్ని గమనించే worm తమ వచవలకు వంగి 

ik 

ARCHOS CONE, CES 
లా సు 

తాన్ని సమకూర్శిఉంటారు, అంచు 

గత సమన్వితాలయా్యయి, తాళంకాంట నవం ఆతా మ 

“తనువు తంబురకాయ తం;తులె వా.నంప్వు 
f జాం 

తులువలు శుతిజేయ తెలియరారు 

[పణవం౦బు వాయించి బహ్మంబు?ి, వే జన 

జ్యో త శా స్తే ౦:౬. |బహహ్మంగారు తాను భవిష్యత్తును 

జో్యోతిళ్ళాస్త్ర పాండిత్యం ఆధారంగా చెప్పారనడానికి కొన్ని తారా 

ణాలు కాలజ్ఞాన నంలో కనిసిస్తున్నాయి. అ! కాకింద ఉదాహరించ 

బడుతున్నాయి, 

న శః “తులా రాకి గతే బీవే ధూమకేతూర్శ్భవం భవేత్ 

అలి స్తెతు సురాచార్యో వృష్టి స్యాత్ ఫలవృద్దయళి 

కాల, పు, 108 
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తులారాళిలో బ్బ హాస్పతి (పవేళిస్తే భూమకేతువు పుడుతుంది. తులా 

రాశిలో వృశ్చికరాశి _పవేశమైతే అధికవృష్టిచేత ఫలవృద్ధి కలుగు 
తుంది. అని పె శోకానికి అరం. 

ఓ ఆం ధి 

అ 

ల 

ల 

““కుషరాశిలో శని పావేశమయితేను 
అ మేలు కొందరికి అయ్యేని మా” కాల, పు, లలి! 

“ధనుసుమోద గురుడు |పావేశమయి తేను 
ధనువు చేతను హరుడు బుట్టీనిమా” కాల, పు. 229 

:కుంభమందూ గురుడు |పావేశమయితేను 

కుంభినీ కుదురుగా యుండీనిమా” 

కాల, పు, 229 

:కన్యరాళిని శని |పావేశమయితేను 
కుంభినీ కుదురుగా యుండీనిమా” 

కాల, పు, 29 

మకరమందూ గురుడు పావేశమయితేను 

మతములన్నియు గతములయ్యోని మా 

కాల. వు, £ల్5్ 

(బహ్మ౦గారి కాలజ్ఞానంలో కనిపించే యిలాంటి వచనాలు ఆయనకు 
గల జ్యోతిషశాస్త్ర పరిచయాన్ని తెలుపుతున్నాయి. భూత భవిష్యత్ 
వర్తమానరూపంలో ఉన్న భావసుమమాలికకు జ్యోతిశ్శాస్త్ర పరిచయం: 
దారంలా అధార మైంది, 

బ్రహ్మంగారి రచనల్లో వృ త్తి పదాలు :. 

బ్రహ్మంగారికి విశ్వ్యబాహ్మణుల పంచవృత్తులన్ని వచ్చు. 
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అందు చేత ; Ee eg గారి రచనల్లో ఆయనమవృ శ తికి సంబందించిన పదాలు 

ఉపమానాలుగా దొరాయి అ సందర్భాల్లో అయన పయో యోగించిన 
3 C3 

హృత తిసంబంధ పవాలు వాటి వివవణలు ఈ| కింద ఇవ్వ పవడువున్నాయి. 

కంనాల - (కా. పు. 201 

“జీవుడు కంసాల చిక్కు తెలియగరాదు 

భావమైతె పర్ర్రుహ్మ మతడు 
వానికి పేరేమి వాడె పరకివుడయా” 

అనే పద్యంలో మానవశరీరంలో ఉండే బీవుజి స పోల్చారు 

బ్రహ్మంగారు. స్వర కారులను కంసాలులని అంటారు, సంర కారుడు 
ర్ చి 

కుంపటి మండటానికి గొటంతో ఊదుతాడు. అదేవిధంగా జీవుడు న వుడు 

ఉచ్చా పస నిశ్వాసల ను నడుపుతూ ఉంటాడు. ఈశరీరమే ఒక కర్మ 

శాల, ప న శ్వాసలు నడిపించే జీవుడే స వర్ష కారుడు. పె పదం 
య 

స్వర్ణ కారవ్ధు డికి సంబంధించింది. 

కొలిపి_తిత్తులం-_ బొగ్గులు. ఈ పదాలు 

యోగ సంబంధమైన అంశాలకు పతీకలుగా వాడబడ్డాయి, బొగ్గులు 

పోసిన కొలిమి నాభిస్టానంలొ ఉన్న మణిపూరకచ కానికి సంకేతం. 

ఈస్థానం అగ్ని భూతానికి నిలయం. ఈ పదంలో బ్రహ్మంగారు 

ఏడుతిత్తులు పట్టి పూరి స్తామన్నారు. ఈ ఏడుతిత్తులూ ఏడు చ్మకాలకు 

సంకేతాలు. ఈ చ్మకాలనె తిత్తులతో గాలి ఊదితే మణిపూరకచ కంలో 

టం. న! చకా కి చేప 
a 

అగ్ని వలిగతే ఆకాకకు bes నీ శ 

కొంటుంది. 

చా 
స్యా 

వాలా 

ట్ర దే తిత్తుల పెగానుండె ఉన్నతి తెలియర ఎరన్నాో ల 

త, పు. లర అనే తత్వంలో నూ “ఊది ఊది పాయూూఖాక్ 
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ఊపిరి సమరసమెరుగవలెన్” (కాల. త, పు. 40) అని మరోక తత్వం 

లోనూ “తిత్తులు” అనే పదాన్ని ([పయోగించారు (బహ్మంగారు. 

కమ్మర కొలిమిదగ్గర గాలిఊదే తిత్తులు రెండుంటాయి,. వాటిని 

రెండింటిని ఒక సకమమైన ధోరణిలో ఆడించినప్పుడు మంట చక్కగా 
మండుతుండి.” ఇదేవిధంగా యోగసాధకుడు ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసలను 

ఒక క్రమంలో నడిపిస్తే మణిపూరక చకాగ్నిని మండించి కుండలిసీ 

శక్తిని పెకి లేపగలుగుతాడు. తనవృ త్తిలో నిత్యం కనిపించే సత్యాన్ని 
యోగసాధనకు పొల్చిచెప్పారు. ఇవి కమ్మరవ్య త్తికి సంబంధించిన 

పదాలు. 

పట్టు మద్దకారుః. (కాల. వు. 168్చ 

(గురుని బుద్ధియందు గూర్చి వేసినయట్లు 
పట్టు యిడుపు లేక పట్టవలెను 

పట్టు మద్దకారు పట్టుగా బట్టుడి” 

సు పద్యంలో |[బహ్మంగారు “పట్టు మద్దకారు” అని |: పయోగించారు. 

దీనినే “పట్టుకారు” అంటారు. ఇది పంచవృత్తుల వారు కొలిమీలో 

కా బే వస్తువులను పట్టుకోవడానికి ఉపయోగించే సాధనం. గురువును 

మనస్సులో నిలుపుకొని పటకారుతో పటుకొన్నటు గటిగా 
౬ ఈం (3 తు 

పట్టుకో వాలని (బహ్మాంగారు చెప్పారు. ఇదె పంచవ్యత్తులకూ 

సంబంధించిన పదం, 

పుటముం;:_ (కాలం వు, 101 

+ పకృతి విడిగొట్టి పట్టి విరిచితెకాని 

వికృతి యనె గుణము విరుగబోదు 

పకృతి పుటములచి వికృతి గనవతె” 
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మలి జ న్ శ ఇందులొ ,,పుటవంి” అనే పదాన్ని [పయోగించారు | బహ 

(పకృతి అనేది మంచి, విళ్యతి అనే చన ల హం అ య యయ. కలిసిజన్న 

(పకృతికి పుటం పెడితే వికృతి విరుగుతుంది. వుజం పెబడమనే 
౬ 

విషయం స్వర్గ కారవ త్తికి సంబంధించింది, బంగారంలో ఉన్న కళని 
pn) 

వేరుచేచు డానికి పుటం పెడతారు. వ మాన కాలంలో |డావకంతో 
be 

పుటం పెడుతున్నారు. పూరం [రమని ఉపును సమపాళలో 
చు చు ల ఇల. 

నూరి వన్నె తక్కువ బంగారానికి పటంచి ఒక మటిపళంలా కొంతమట 
ఈ 6 cc €0 

పోనీ ఆ బంగారాన్ని దానిమాదపెటి ము అన మక కను ఆపన 
ఈ యం. ఈ * యా ఇల 

అవా ఠా అవ్ శ మరొక మంపిపళం ఉంచి దిన్ని పిడకలమధ? పెటి కాల వాలు. 
రు ౧ రి లు హ్ య 

ఇలాబే స్తే బంగారంలో ఉన్న చెడు నిర్మూలించబడి బంగారానికి మంచి 

మ నే వటం] స్ట వన్నె వస్తుంది. దీన్నే పుటం పెట్టడం అని అంటారు 

పరర ఆత సుత్తె :_ (కాల. పు. 181) 

మనసుకు బుద్ధికి మరసీల గొన్నట్లు 

గురుని ధ్యానము సేయ కూడదాయె 

ఎరుకే సుత్తెచే నెగురగొట్టితె పలుకు” 

గురుధ్యానం చెయ్యాలంకు మనసు, బుద్ది, రెండూ పనిచేయాలి. కానీ 

ఆ రెండింటికి కలిపి మరవీల కొట్టినందువల్ల నేమో [పజలు గురుధ్యానం 

చేయడం లేదని [బ్రహ్మంగారి భావం. 

మరసీల సుత్తె అనేవి పంచవృత్తులవారు ఉపయోగించే పని 

ముట్లు. ఎరుక అనే సుత్తె అంకే విజ్ఞానమనే సు తైతో ఎగురగొడితే 
అజ్ఞానమనే మరసీల వదలిపోతుంది. “ అప్పుడు 'గురుధ్యానం చేసే 

తకు లభిస్తుందని (బహ్మంగారు చెప్పారు. 
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జాతయాలతోకూడినపచనాలు।॥- 

1) “యీ దండకవచనం ఎవ్వరై నగాని మంత సంయుక్షుః తో 

ధూపదీప నైవేద్య తాంబూలాదులు సమర్శించి విని నట్టాయెనా 
ఆచం|దస్థాయి సుఖాన వర్ధిల్దుదుగు.” కొల, వు. 26 

ల “వేదాంత శిరోమణి ఆదికులమున బుట్టి రొమధర్శ్మ జాల 

కీర్తి నేడు మొదలుకొని అచంద్రతారార్యం సార్వకాలికం నడీచీని.* 
కొల, పు, 29 

ల “నా కుమారున్ని సూర్యసమానులుగా చూబేది. ఆచం ద 

తారార్క సాయుతె వరిలును.” కాల, ప్ర. లి7 
థి అ= "ధల 

4) “తండోపతండాతై న ఘాలివానచేత పశువులు, గొజ్లిలు, 

అడవి జంతువులు మొదలై నవి (పాణికోట్లు అకాశముజూచి అరచీని,” 

కొలు పు, 72 

6) ““కొండల మోదనుండి లక్షోపలక్షలు గుండ్లు దొర్హి ని.” 

శాలు పు, 108 

7) (గుండెలు పగిలించి గుండ్రను పొడిచి చెండాడు మని 

నాదిశ క్షికి దెలిపె.” కాల, పు. 118 
రి “అకలంక భక్తితో నధికో తృవములు ఎన్నాళ్ల కిచ్చె 

నూ కిహము పరమ్ము కన్నులపండువుగా జూతుమనుచు.” 

కాల. పు, 180 

J వన్న విరిదేవ నేను విశదంబుగాను 

చెన్నాంద వినరయ్య చేవుల పండువుగో 

కాలం పు. 188 



తాసు సమా. కుక శాతాలు హలా కై కాయి 

ఇ కాల. పు. 66 

స చ తం = TE రే మై బాలా అ ఐక 
a కంస యు TT రై = భో re చా డి హాము 

లో 3 ద చ 
నద ఆరా రాద జూ నం రా ల ఆడ నాదం బది గొని వచ్చి పాడుభావిలొ చెలమ తఊసికొని ఉపకపానము చయజొయి 
"జో అ వన్ as 

ము అ, నటువవనే ఉన్నడి.ి కామం వు 66 

ళా ఇ స న al జ టు వ క ౪ ణు శ క జ లా ఒసకలమన చదువులు పు వకములచడెవి ఆ రహాస్తమును 
ర్ం అడ 

ఖీ న షా శ న అయ జ p= జక a గు రెరుగక యేలాగంకే గాడిద గంధపుడెకుల. మోసి పరిమళము 
pr 2 ] ye) 

a 4 శ్ర ళ్ గు రెరుగనలులో కాల. వపు, 109 
తానీ Cc 

in జ వె దాడి 

అ we gM కాలజూనంల 
స “మి... 

చ 

PA GCG గ్రా ల € 
ed 

© 

యు హూతిని “మరుగువా క్యాలు” అని 

చెప్పు వచ్చు. 

gee స్వామా! ఈ మరుగువాక్యంబులు మావంటి 

నరవశువులకేమి తెలియంగద్దు 3” కాల, పు. 20 

ఈ మాటలను ఏఓబులయ్య అనే భకుడు (బహ్మంగారితొ అన్నాడు, 
po] 

[బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానంలోఉన్న కొన్ని మసగ వాక్యాలకు అర్థం 
చూ 

చెప్పవచ్చు. అవి ఈ|కింద [ఇంచి ''డత..గ్పాయిం 
ee 

ఎను” 

. 14 

1. “నేను భాగవతం వెంటనే తెస్తూ 

జారు, ర్ 

89] 
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అంకే ఆ గంథంలో ఉన్న బ క్తిజ్ఞాన కర్మయోగాలనూ ఇరికా 

అందులో ఉన్న పీతులనూ ధర్మాలనూ (గహాంచి ఈ కాలజ్ఞానంలో 

బోధిస్తున్నానని [బ్రహ్మం *రి భావం. 

౧, “టీక, పంచమికే పోతూ వున్న ది. కాల, పు. 1. 

అంకే తాను చెప్పిన విషయానికి అర్ధరి పంచమ శక్షివల్ల 

తెలుస్తుందని అర్థం. సృ స్టిత్రె లయ, ఎనోాతాన్ అను, గహాలు 

పంచశక్తులు, చదువగా చదువగా తన అను[గహలివల్ల తెలుస్తుందని 

అయన ఉద శం. 

క్. కంభం చెరువుకు తూర్పు దిక్కున కొబికింద రెండు 
ఆజ్ 

గొడుగులు చలు నమమ నలు అనిన కాంసంఖ్య తెలిసిసదనుకా 

కాదనబట్టదు.” తంల, పు, 21 

అంటే కలబం చెమువు కీ! శ) 16వ శతాబ్రీలో నీ కృష్ణదేవరాయల 

భార్య జగవ్వ్నోహిని _తప్వెంచింది. ఈ చెరువుకట్ట నిర్మించేటప్పుడు 

జరిగిన గాథను అ(పెాంతివు |పజలు ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. 

ఈ చెరువుకట్టకు రెండుతూములు నిర్మించేదశలో పైనవెసిన బండలు 

నిలవకుండా పోతున్నాయి. ఆ సమయంలోనే పెద్దవర్తం వచ్చింది, 

కట్టకు గండిపడి |గామం కొట్టుకుపోయే ప్రమాదం సంభవించింది. 

అ తూములకు మరమ్మత్తు చేసే సందర్భంలో అ గామస్టులూ యాదవ 

కులపస్ల లూ అయిన చిన్నకంబడు పెద్దకంబడు అనేవాళ్లు తమ చేతుల 

మైన అబరడలను ఈ వముడొని జృకు నిం శ్ర్యూనికి కారకుతై ఆత్మార్భణ 

చేశారు. ఈ వప_-.వయము పై వాక్యంలో మరుగుగా చెప్పబడిందని 

అంటారు. ఇటువంటి మరుగు వాక్యాలను (ప త్యేకించి ఎవ్వరూ 

వివరించలేదు. జన్మశుతినిబట్టి చెప్పుకోవడమే గాని ఈ వాక్యాలకు 

ఇదే అన్థమని చెప్ప డానికి అధారాలు లేవు. 



జా అ పజ 

అన్న ౫ యూ 15) 

(| 

గురి అంకె అః న వాం ఆ గా స్త శు ఇ న ~ = ఖ్ అ రొ లట అల > క ద్యారా రా స 
(అ జం నో వి ల జుం పు pT REE సెం, అసు న ద్ యు యె. ము న్నా 

తి న్ = 

వాం ~y జా శల ప్ల ఆజా అం ఆ _ కొ x mn? 5 ఫా? ర వా (యా, లం న NW DT Td దాగదు! 1౦ మ్ 
చం స్ో a భట 

మో జా వో ~~ we న చై ఆం ీ ఏ న్ జో నంవా తు ము SU Sas పనంతా స వమ 
meg ne i Gr జ గా Fes a న Se ఉదుటున wl టంటోటో జ జా. రాగం 

పావై యు ఎడ్ ణి క్ట చం 

» చె జ్ రా “వి ఇర ot ల్ ఖీ న్నా 
స్నా అ న. oy, స్ న్నా pen ఖా ల అగిన :ఇహ్మంగారు సంది అవాఎ ను, అలా చూవ్వను ' అఆకూరలు 

జ "ఆ నో. | 
es an tone 

ఆబ్బ గాడి లో లో క్యా 2 — యం ఖ్ (0 రా ఖై” తల్ ఇడ జ గా షె జు హాం ౪ ఛా అయ్ ట్ర స్ 

Ny SI wean 3 tan RHE క్ు ర (= గ సఖ ఇమ న... యూ ల! స వై త్ే శ అ అధ చో య ల 

ళ్ జన భా డ్రి భ్ & 

నద ళం = జ్య చ వర్ డై జన్ త Ca లేసి ఆం ఇ భోం 2 ద్భ- అణ అంటారు. దిన్న (బుహ్మంగారా నగుం అన్నారం 
యు (mm ను 

చు వలు అచు ఉన్నాయి. 1) నేతాల, ప అ న త మ 

యైనా నల్లగుడ్డు నపవనీయకుండా |ఛూమధథ్యానికి పైభాగాన దృ పి 

నలిపి స చూడడం, దినిని “*ఫిెచవిము[వె అంటారు. 

జ్ర రెండుకళ్ళ ను కదలనీయకుండా ఏకద్భప్వితో ముక్కు కొనను 

చూడటాన్ని ..భూచరి ముది అంటారు. శ్రా కళ్లు సగం మూసి 

[భూమధ్యభాగాన చూపునిలపడమే అంతర్హ క్ష్యం. దిన్నే మధ్యమ 

దృష్టి” అంటారు. క్ష నే్యేతాలు, కర్ణాలు, నాసిక నోరు ఈ 

నాలుగింటిని మూసివేసి _గూటుధ్యంలో వెలుగును దర్శించడాన్ని 

ఇషణ్ముభిము1ది అంటారు, 

పె నాలుగింటిని ఏకంగా లక క్ల(ంలోఉంచి బాహా గ్రఖేచరి చేత 

చే|తాలు తెరచిఉంచి [మామధ్యంలో చిత్క్మళను చూడ న్ శాంభవీ 

దృష్టి అంటారు. దీన్నే (ఎహ్మంగాకఠు ఒముగ్గన్భ పి ౫” అంకు ముదుగురి 
ఛు 

అని అన్నారు* 
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కన్నులు మూడువంతులు మూసి నాల్లవభాగం తెరచి 

[భూమధ్యంలో చూపు నిలపడాన్ని పాడ్యమిద్భ షి” అని అంటారు. 

on |బహ్మంగారు :ఒబాలగురి” అని అన్నారు, అంకు నెలబాలుని 

వంబి గురిం అర్థనిమిలి త న్మేతాలతో చూసేగురి అని అర్ధం. 

చెడుగుడాడెనే బహ్మం బలిగుడాడెన్వ- (కాల. త. పు, 15) 

చెడుగుడు అనేది |కీణా విశేషం. యోగాన్ని సాధించడం 

చెడుగుడు అటయితే మానవదేహాం ఆటస్టలం అని చెప్పుకో వాలి, 

దేహంలొ ఉండే జీవుడే ఆటగాడు. చెడుగుడు ఆడేవాడు ఒక స|కమ 

మైన పద్ధతిల్' కూతపెడుతూ వేల కవతలకు వెళ్ళి ఎదుటిపక్షం వాళి 

అంటుకొని పరగాతి వచ్చి తన స్థానాన్ని చేరుకోవడానికి 

ప్రయత్నిస్తాడు. అవతలిపక్షం వాళ్లు వెంట పడతారు. పట్టుకొన్న 

వాళ్లను కూత విడిచి పెట్టకుండా వేలదాకా లాక్కువస్తాడు. ఆట 

గెలున్తాడ , 

ఇదేవిధంగా యోగసాధకుడు హంసను నడిపించేటప్పుడు 

చెడుగుడుఆటలో ఆటగాడు కూత'పెట్టుకొంటూ ఎదుటివాళ్ణి ఉడికిస్తూ 

అక్కడక్కడే తిరిగినట్టుగా సాధన లో ఊపిరిని అక్కడక్కడే 

తిప్పుతాడు. కుండలిని పెకి లాక్కువచ్చి యోగసాధన అనే ఆటను 

గెలుస్తాడు. ఈ తత్వంలో (బ హ్మ ౦గారు అయ్య చూచెను 

అనందించెను” అని అన్నారు. సహ।సారంలో ఉండే పర్మబహ్మామే 

ఆ అయ్య, 

ఇంకా కోన్ని మరుగు వా కౌ రలు ఈ | కింద (ప్రదర్శించ బడు 

తున్నాయి, 
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10) 

11) 

CA ళో fF చు చె ళ్ తి జ సూర ముంతలు వ్యు అకద రుని మాద... త రాములు వప ఈ 
వ pane 

మాలి న్నా ప్తి ల ట్య 

వున ఎడు. ము = క 14 

అ సాన ఆల బై ళో ఇ జ్యే జ అభ మే 

6ధగూారక్రాతు రామదవగజమూ వప ఉడుము. అహ ప సాగ 
(ఈ _ లై ణు 4 లు 

అగ ఇద వో ణా “చి రా 2 జావ Wha సర్యనాటకథారి సదొవవాసంబు విడపంచి బొంచేయ కటడి 
శ 

ఇం 5 శ a Ww a 

ణు దుమి. తె కొౌకలు, తరుమణ్., Ean ముచే కలుడి 
అందో రా ఖే కాద. ఉి 

ఇక 9 yr ఆ ధ్ చ సెమి * కాల, పు. 1 
అణా 

శ మీ నవ మ్ వీ నే ర స ౫ ఇ న క తూర్చునా తికి చొయితరొ అంటి  “హాడూరు గుదిజాల సందు 

నింధునది దాబిరాగా జాపసంగులు వచ్చి వముసమాలు లాడి 

నందువలన అయ్యవారు అంమాూాగదు. కారి చాను చో ననన కంటి 

“ఈ రాతిపువ్వు రంకుముండలపా Pa) న్! ర ల 

“కొరకరాని కొరవి దెచ్చి కొ తచర మూటగ ౫ కాళ్లు ముడిచే 

వేళ మోదర్శనం కాగలవాడవు.” కాల. పు. 21, 22 

“గాగి గూగే అనే |బహ్మాస్ర్రం అంతా యిచ్చినాడు.” 

కాల. పు, 40 

(బంగి (బంగి బ్మభ బబ అనే ఆనందాన వచ్చేము.” 

కాల, పు, 40 

(,అంధాతు పరంథధాతు అనే ఆదివాక్యమే కారణం.” 

కాల. పు. 535 

“ఎప్పుడో ఏవేళనో మరి గుప్పుగుప్పున దాటిపోయే 

గురపడుగులు ఏరుపడును.” కాల. త, పు, 9 

ఒగుడిముందరా నొక్క గుడ్డిముండున్నాది.* “ sar Ll 

చింత మానిమోద చేమంతి పూసెను” ఏ 3» లలి 
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12) :సర్వానకు పంచమే కారణము.” కాల. వు, 16, 54 

18) ::పాయసములో నెయ్యి కలిసిన కథ 

యిప్పుడే కనిపిస్తూ వున్నాము.” కాల. పు. వీ 

14) మేము [తికోణమార్షమున పడిరాగా వక విచ్శితహంసల జూచి 
కంచి కుంభకోణం మధ్య ఒకతి లేదు.” కాల, పు. 56 

ఇలా |బహ్మంగారు పలికిన పతి మరుగు వాక్యానికీ అర్ధం 

చెప్పడం కష్టమే. ఆకాలంలో మౌఖికంగా విన్న శిష్య పరంపరకు 

ఈ మరుగువాక్యాల అర్ధం తెలిసిఉండవచ్చు. 

అ ర్వాచనుల పై బిహ్మ౦గారి పుభావం:- 

బ్రహ్మంగారి కవిత్వం, సిర్ధాంతాల [పభావం కొందరు 

అర్వాచీనులపై బడింది. [బహ్మంగారి సిద్ధాంతాలను అనుసరించిన 

కొందరు ముఖుతెనవారి విషయం ఇక్కడ రేఖామా|తంగా 

పదర్శింపబడుతున్నది. 

కొండూరి వీరరా ఫుంవాచార్యులు := 

[బ్రహ్మం గారిచేత పభావితుకై న వారిలో ఈయన ముఖ్యుడు. 

[(బహ్మంగారు చెప్పిన వేదాంతం, భక్తి, జ్రానయోగాల వెలుగు 

ఈయనపై |పసరించింది. వీరరాఘవాచార్యులు |బ హ్మ 0 గారిని 

గురువుగా భావించి ఆయన సిద్ధాంతాలను [ప్రచారం చేశారు. వీర 

రాఘవాచార్యులు రచించిన తత్వ దర్శనము” ,;యోగ దర్శనం 

(మిత సాహసి” ఒమన గురుదేవుడు” అనే గ్రంథాలు ఈ 

విషయానికి అద్దం పడతాయి. కానీ (బహ్మంగారి భాష, శ్రేలి, 

మున్నగువాని (ప్రభావం ఈయనమై లేదు. 



కా. అ గ వను త, ల్ న ము _ ad a 

se మ య ల అ తం హు క యా ౨ంగిక్ర త్ మ రి చ తేమ స 
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SEES ల =) ST ము = Now ల . i ఎఖ ఎట ahs: My ధించి 

ఉష | ఇరా కాలా తా ఇ ఆలం థె berm | Pi న అం Ua Pr లో 

తం రే జు Qn me యి (a pa మయమనకుస్న గ రమ జు బం స ఈ: కించి రుం 

లు యన ళ్ సా 

అలో వ అడ joa 
rer యం అల 
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2 Sree ఫి క్షే లు పటు 

ws Doe న. నం లం మ ల. 

= రా ఇ” రా టు పాను Fd 

మారం ద్వెష అట్ జూటునాడు 

అంగవామణుల సే వచ్చుం గంగ మాల 

మాతృ వి|దో హల్లు. మదలూనూడు 

తలయె త్తలెని జాతులు విద్యయే కే 

మొజకుందనమ్ములో మసలునాడు 

పరదాస్యభావ బంధుర వినీలాబ్బముల్ 

చెలరేగి చికట్ల జిమ్మునాడు 

of ౦ఘ సంస్కృతి స్వేచ్చ విజ్ఞానశొభ 

లలుకొన్న మతమొగ పందిళు వలు 
ap ap; ౧ ap) చు 

నీ మహాకార్యముల్ నిల్చురా ! మవోత్మా 

వీరగురువర్య! మా నమస్కార మార్యగొ 

(దివ్య స్మృతులు” _ ఖండిక నుండి. 

బ్రహ్మంగారు చెప్పిన హిందూ మహమ్మదియ ఐకమత్యావశ్యకత, 

కులరహిత సమాజం, అస్పృశ్యతా నిర్మూలన మొదతైన సిద్దాంతాలు 
ఆ ధి 
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యావద్భారత దేశానికి శిడోధార్యాలని వెంకటకవి అభి పాయం.!1. 

కొసరాజు రాఘవయ్య “OO 

[బ్రహ్మంగారి భాషను శైలిని కవితా విధానాన్నీ అనుకరించిన 

వారిలో కొసరాజును [పథధానంగా "పేర్కొనవచ్చు. నందామయా 

గురుడ నందామయా” అనే |బహ్మంగారి పల్లవిని [గహించి (6 పెద్ద 

మనుషులు” అనే చితంలో నవీన కాలజ్ఞానాన్ని రచించారు. తాను 

రచించిన చలనచి[త గతికల్లో సందర్భోచితంగా (బహ్మంగారి పేరు 

రాయడం ఈయనకు అలవాటు, అందుకు _ 

1) (ఆనాడు శ్రీయోగి వీఠ|బహ్మంగారు 

కాలజ్ఞానం బోధ చేశారయా” 

_ వెలుగు వీడలు. 

డ్రి 6([(బహ్మం తాత చెప్పినదీ నిత్యం జరిగే సత్యమిది” 

_ తలా _ పెఠళామా? 
ధా య 

అనే గీతాలను ఉదాహరించవచ్చు. (బహ్మంగారి రచనా పథాన్ని 
అనుకరించి కొసరాజు క్యతకృ్యత్యుడయ్యాడు,. 

ఉపసంహారం... 

(బహ్మంగారు భక్తి జ్ఞాన యోగాలను (ప్రజల్లో [పచారంచేసీ 

కులమత ద్వేమోలు కూడవని చెప్పి, సర్వమానవ సమానత్వాన్ని చాటి, 

కేం వ్యాసకర్త 1బహ్మంగారి మఠంలో లి4=5=ఎ81న వెంకటకవితో (వసంగించిన 

సందర్భంలో మై విషయం చెప్పారు. 



చ ధా బు ఈ అట మారా ఆ ా 2 ఇ స తను నమ్మిన ౧యలెలతచొలడు కఐఒతాంరోొ చెం సరవంమావవ కలా-ణం౦ 
రు ౬. లు లీ 

శ Yo జల ఖో ళ్ a జో లౌ న మ ఢా కొసం (నమించారు. సమము చా సాలా లి ములగాలుని 
రు ళా 

సకం 

కాళి కం ఇ లో శ ణ్ యా 

ప్రబోధించారు.  మతసవానపు మారా! 

భగవద్దితను శేరిష్టమని చె చెప్పిన |[బహ్మంగారు అందలి భక్తి జా 

యోగాలను న ానషులకు అందుబాటులో ఉండేవిధంగా తేలిక 

చెప్పారు. భగవంతుని దర్శించడానికి భ క్రమాక్ష 0 ఉత్తమమైనదని 

బోధించారు. చ క్తిమార్లంలో పయనించడానికి అనుకూ లమైన మంతా 
అను, స్తో తాలను రచించారు. 

(బహ్మంగారు. తనకు కలిగిన విజ్ఞానానికి తన జ్యోతిశ్శాస్త్ర 

పాండిత్యాన్ని జతచేసి భవిష్యత్తును దర్శించి, రచించిన గొప్ప 

కాలజ్ఞాని. ముఖ్యంగా |బహ్మంగారి కాలజ్ఞానానికున్న [ప్రచారం 

అంతులేనిది. దేశంలో ఏమూల ఏవింతజరిగినా దీన్ని గురించి |బహ్మాం 

గారు ఎప్పుడో చెప్పారు. అని అంటారు. 

40] 
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ఆనుబ తథ |] 

జనశృతిలో (బహ్మంగారి జీవిత చిత 

ఆం[ధదేశ వాసులు బ్రహ్మంగారి జీవితచరి| తను ఇలా చెప్పు 

కుంటూ ఉంటారు. 

కలియుగంలో పాపం పెరిగింది. ఈ పాపభారాన్ని మోయ 

లేక భూదేవి వెకుంవానికి వళి విషువుతో మొరసపెటుకొంది. విషువు 
ee లం ఆదా లు ౯ 

తాను భూలోకంలో వీరననారాయజణ అనేపేరుతో జన్మించి దుష్టశిక్షణ 

శిష్టర చక్షణ చెస్తానని చెసె అభయమిచ్చి చ్బ పంపించాడు. 

గంగానది తీరంలో |బపక్మోండపురమనే ఊరుంది. ఆ ఊళ్లో 

పకృతాంబా పరిపూర్ణయా చార్యుల నే దంపతులున్నారు. నంతానార్దుతై 

కాశీయా తకు వెళ్లారు. కాళకీనగరంలో ఒకనాటి రాతి శివుడు కలలో 

కనిపించి విష్ణు వు ఆమె కుమారుడుగా జన్మిస్తాడని చెప్పాడు. 

[పకృతాంబ గర్భం ధరించింది. నవమాసాలు నిండాయి. అప్పుడు 

స్వ్మగామానికి బయలుదేరారు, మార్గమధ్యంలో సరస్వతి నది తీరంలో 

పకృతాంబ మగళిశువును |పసవించింది. అతడు పుట్టినప్పుడు కాంతి 

వంతమైన నక్ష|తం పుట్టింది [పజలంతా చూడటానికి వచ్చారు. ఒక 

మృరిచెట్టు [కింద ఆ దంపతులు విడిది చేశారు. మరుసటి రోజు 

హఠాత్తుగా పరిపూళ్ణయా చార్యులు మరణించాడు 

సరస్వతీ సది తీరంలో అతి అనే ఒకమహర్షి ఆ|శమం ఉంది. 

(పకృతాంబ భర్త మరణానికి బాధపడి ఆ శిశువును అ్మతిమహార్షి 
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చేతులో పెటి, పెంచి పెదవాణిగా చేయవలసిందిగా అర్షించి తన భ రతో 
౧ న్ ౧ ౫ థి హాక్ 

పాటు తానూ మరణించింది. 

కర్ణాటక దేశంలో పినాకినీ నదీ తీరంలో పాపఘ్నీ మఠం ఉంది. 

ఆమరాధ్యక్షులు వీరభోజయా చార్యులు. ఆయన భార్య వీరపాపమ్మ. 

వారికి సంతానం లేదు. ఆ దంపతులు సంతా నార్గుతై తీర్థ్ధయా తలు 

చేస్తూ సరస్వతీ నదీ తీరానికి వచ్చారు. అక్కడ అ |తీమహ ర్తి 

ఆ|శమంలో బాలుణ్ణి చూశారు. అతి ఆ దంపతుల కోరికను |గహించి 

ఆ బాలుణ్ణి అ దంపతులకు "పెంచుకోవడానికి ఇచ్చాడు. బాలుణ్ణి 

తీసుకొని మరానికి వచ్చన తరువాత కొన్నాళ్లకు వీరభోజయా 
చార్యులు మరణించాడు. 

వీరపాపమ్మ భర్త మరణంతో విచారంలో మునిగిపోయింది. 

అప్పుడు కుమారుడు ఆమెకు జ్ఞానోపదేశం చేశాడు. తాను తీర్థ 

యాతలు సేవించడానికి అనుమతించమని అడిగాడు. వీవపాపమ్మ 

అనుమతించింది. అప్పుడు వీరప్ప వీరంభొట్లయ్య అనే పేర్లతో 

పిలువబడుతున్న |[బహ్మా ౦ గారు తీర్ణయా తలకు బయలుదేరాడు, 

యాతాపథంలో | పజలకు జ్ఞానోపదేశం చేశాడు. కాంచీనగరానికి వెళ్ళి 

అక్కడ ఏకాంత పదేశంలో తపస్సు |పారంభించాడు. 

వీరంభొట్టయ్య తపస్సు చేసుకొంటున్న |పదేశానికి ఆనంద 

శై రవవర్మ అనే కాశీరాజు వచ్చాడు ఆయన ఒకరోజు వేటాడే 

సమయంలో పులివాత పడబోతున్న గోవును రక్షించబోయి బాణం 

వేశాడు పొరపాటున బాణం గోవుకు తగిలి మరణించింది. గోహత్యా 

దోషాన్ని బావుకోవడానికి తీరయాళ₹లు సేవిస్తూ వీరంభొట్టయ్యను 
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కలుసుకొని పాపవరిహార మార్గాన్ని అడిగాడు. ఆయ? గో పత్యా 

దోష నివారణ మార్గాన్ని చూఎంచాడు. ఉత చహల్ తన 

దేశానికి వెళాడు. 
య 

కంచిలో తపస్సు ముగించి వీరంభొ ట్టయ్య కరూూలు మండ౭ం౦ 

లోని బనగానప త్ర చెరాడు. ఆ గామంలోని గరెమరై అచ్చ మ్నగారి 

గృహంలో పశుల కాపరిగా చేరాడు, అచ్చమ్మగావ గృహానికి 

దగ్గరగా ఉన్న రవ్వలకొండ |పాంతంలో గోవులను కాస్తుండేవాడు. 

రోజూ ఆవులను ఒకగిరిలో నిలిపి కదలకుండా చేసి రవ్వలకొండ గుహ 

లోకి వెళ్లి కాలజ్ఞానాన్ని రాస్తా ఉండేవాడు. ఆవులు గిరలో ఉండి 

మేసిన ట్రై 'నెమరువేస్తూండేవి. ఆయన రచించిన ఆ తాళపష్యతాలను 

అచ్చమ్మగారి ఇంటి ఆవరణలోని ఒకపాతరలో వేస్తూండేవాడు. 

ఒకరోజు ఎప్పటిలాగే అవులు గిరలోఉండి నెమరు వేస్తున్న వి. 

కొందరు బాటసారులు ఆవులను దొంగిలించాలనే ఉద్దేశ్యంతో గిరలో 

అడుగు 'పెట్రారు. వెంటనే వాళ్లకు కళ్లు కనిపించకుండా పోయాయి, 

వాళ్లు ఈవింత జరుగగానే భయపడి ఇవతలకు వచ్చారు. ఎప్పటి 

లాగే కళ్ళు కనిపించాయి. చేరువలోనే రవ్వలకొండ గుహలోని 

అ మహాత్ముని మహిమే ఇదని తెలిసికొని అచ్చమ్మగారింటికి వెళ్లి 

ఈవిషయం చెప్పారు. తనఇంట్లో ఉండి గోవులు కాసే వ్యక్తి 

సామాన్యుడు కాదని గుర్తించింది అచ్చమ్మ. వెంటనే వెళ్లి గుహలో 

కాలజ్ఞానం రచిస్తున్న ఆయనను చూసింది. ఆయనకు నమస్కరించి 

జ్ఞానోపదేశం చేయవలసిందిగా అచ్చమ్మ అర్థించింది. 

వీరంభొట్లయ్య అచ్చమ్మను ఆమెభ రను యాగంటి 'క్షేతానికి 
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తీసికొనివెళ్ళి ఆకొెండ శిఖరంమోద తత్వోప దేశం చేశాడు. అచ్చమ్మ 

దంపతులతోపాటు ఎందరో భక్తులు అనుసరించి అకొండమీాద జరుగు 

తున్న ముచ్చట్లను వినేవారు. అందుకే ఆపర్వతానికి ముచ్చట్లకొండ 
య a) 

అనేపేరు వచ్చింది. 

వీరంభొ ట్లయ్య తన ఉపన్యాసంలో “అహం [బహ్మాస్మి* అనే 

ఉపనిషత్ వాక్యాన్ని “నేనే |బహ్మమురా” అని తెలుగులో చెప్పారు. 

అప్పటినుంచి బనగానపళత్రి నివాసులు ఆయనను |బహ్మంగారని పిలువ 

సాగారు, 

బ్రహ్మంగారు తపస్సు చేసుకోవడానికి అచ్చమ్మ తన గృహ 
[ప్రాంగణంలో ఒక నేలమరాన్ని నిర్మించి ఇచ్చింది. ఆ మఠంలో 

(బహ్మంగారి తపస్సు నిరాటంకంగా సాగిపోయింది. ఇప్పుడే 

అచ్చమ్మ కొడుకు అంధత్వాన్ని పోగొట్టాడు బ్రహ్మంగారు. ఈవార్త 

(పజలందరికి తెలిసింది. అప్పటినుంచి | బహ్మంగారిని చూసిపోవడానికి 
ఎందదో భక్తులు రాసాగారు. 

ఈవిషయం నవాబు కు తెలిసింది. [బహ్మంగారిని తన 

దివాణానికి అహ్వానించాడు. ఒక పళ్లెంలో మాంసాహారాన్ని తెప్పించి 

బ్రహ్మంగారి ముందుంచి ఆరగించమన్నాడు. అందరూ చూస్తుండగానే 

ఆపళ్లెంలోని మాంసాహారం శాకొవహారంగా మారిపోయింది. నవాబుకు 

ఆశ్చర్యం కలిగింది. తనను మన్నించమని వేడుకొన్నాడు. [బహ్మ్మం 

గారు నవాబును క్షమింగా జ్ఞానభిక్ష (పసాదింళగాడు, 

బనగాన పత్రైలోని మరాన్ని శిష్యుల కప్పగించి కుముద్వతీ నది 

తీరానికి వెళ్ళి తపస్సు |పారంభించారు |బ హ్మృంగారు. తీరిక 

సమయాల్హ్ ఒక రాతిమోద వీరభ్మ్యదుని వ్మిగహాన్ని గండరించాడు. 



షక తాటి రాతి జు|రేరు పాంగి విజళః ముని శాల అల్లాడు పళ్లె వరకు 
a) 

కొ”ట్టుకొనిబోయి జక మడుగాలొ నిలువండిందె. మడుగులొ ఉన్న 

ఈ వటట విిగహమే ఒక బాలుడిదూవంలే వది? ఆఊరి పిులతో 
హ్ పొ. 

చెడుగుడు అడిపోతూ ఉంచే ఆ |గామసులు ఆశ్వర్యపోయారు 

ఈవిషయం తెలుసుకొని (బహా౦గారు వచ్చి ఆ విగహాన్ని 
_పతిషంచారు. 

అక్కడినుండి (బహ్మ ౦ గారు కందిమల్హ్లయపశ్తకు చేరారు. 

ఆటఊాల్లో వ్యడంగం కమ్మరం మొదళతైన వృత్తులనుచేస్తూ తీరిక వేళల్హా 

ఆధ్యాత్మిక పబోధం చేశాడు. ఒకపర్యాయం కందిమస్తియపత్తై _పజలు 

(గామదేవత కొలుపులు |పారంభించారు. _బహ్మాంగారిని తనవంతు 

చందా ఇవ్వవలసినదని అడిగారు. ఈవిషయం ఇష్టంలేని [(బహ్మం 

గారు నిరాకరించారు. [గామంలోని రచ్చబండ దగ్గరకు ఆయనను 

పిలిపించి గట్టిగా అడిగారు. అప్పుడే |బహ్మంగారు [గగ్రామమునసబు 

చుట్ట కాల్చకోవడానికి పోలేరమ్మతో నిప్పు తెప్పించారు. ఈద్యృశ్యం 

చూసిన (గామ పెద్దలు (పజలు |బహ్మంగారిని మహాత్ముడు గా 

గుర్తించారు. క్షమాభిక్ష నర్ధించారు. (బహ్మంగారు వారిని క్షమించి 

జ్ఞానోపదేశం చేశారు, 

(బహ్మ౦ంగారు క౦దిముల్లయప త్రై నురిచి పెద్దకొమర్హ అనే ఊరు 

చేరారు. ఆ[గామంలోని శివాలయంలో తపస్సు |పారంభఖించారు. 

41] 



విసన 

ఆ|గామంలో శివకోటయ్య అనే విశ్వకర్మ ఉన్నాడు. అయనకు 

లేకలేక కలిగిన సంతానమే గోవిందమ్మ. [బ్రహ్మంగారు రోజూ 

శివకోటయ్యగారి ఇంటిముందునుంచే స్నానానికి వెళ్లేవాడు. ఇలా 

వెళుతూ ఒకరోజు గోవిందమ్మను చూశాడు. తనస్వరూపాన్ని గురించి 

క్రలలు గంటూ తనను 'భ ర్హగా పొందాలని తపస్సుచేసి ఈమే తనకు 

కాబోయె భార్య అని గుర్తించాడు. గోవిందమ్మకూడా తనకు కలలో 

కనిపించే సిద్దపురుషుడు ఇతడేనని గు ర్లీంచింది. అమె తన తలిదం[డులతో 

ఈ విషయాన్ని విన్నవిస్తే (బహ్మంగారిని ఒక సాధారణ సన్యాసిగా 

భావించి ఆయనంకే ఇష్టపడని శివ కో ట య్య వివాహానికి నిరాక 

రించాడు. ఇటే సందర్భంలో [బ్రహ్మంగారు ఒక మరణించిన వ్యక్తిని 

(బతికించి మహిమ చూపించాడు. అప్పుడు శివకోటయ్య |బహ్మం 

గారిని గుర్తంచి ఆయనకు గోవిందమ్మనిచ్చి వివాహం చేశాడు. 

వివాపాతుడైన |బహ్మ౦గారు భార్యతో తీరయాతలకు 

బయలుదేరాడు. సమస్త తీర్థాలూ సేవించి చివరకు కాళీ చేరాడు. 

అక్కడికి ఆనందభై రవవర్మ వచ్చి |బహ్మంగారిని కలుసుకొ న్నాడు. 

మరుజన్మలో ఆనందఖై రవవర్మ మేచ్చకులంలో జన్మించి తనకు 

శిష్యుడొతాడని భవిష్యత్తు చెప్పాడు, అనంద భిరవవర్శ్మ బ్రహ్మంగారి 

ఆశీస్సులు అందుకొని వెళ్లాడు, తీర్థయా|తలను ముగించుకొని 

బ్రహ్మంగారు కందిమిల్హయపలతైకు చేరి ఎప్పటిలాగే శిష్యులకు వేదాంత 

బోధ చెస్తూ తన కులవృత్తులు చేస్తూ జీవయా|త సాగిస్తున్నాడు, 

బ్రహ్మంగారికి ఆరుగురు సంతానం కలిగారు, 

(బహ్మ్మంగారు భవిష్యత్తు చెప్పినవిధంగా కడప మండలంలోని 

ముడుమాల |గామంలోని ఆదంబీ పీర్సాహెజ్ అనే దంపతులకు 
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సాగాడు, తను కుమారుడు చెప్పకుండా ఇచ్చి ఇక్కవ ఉన్న వరాల 

తనవెంట పంవమని కోరాడు. సిద్దయ్య తం; డివెంట వెక డ్ెనికి 
ag) 

నిరాకరింబాడు క కొనాపాట్ దీంకంతటిక కారణం ఈ (బహ్మ౦ 

ఎళాడు, 
hg 

సిద్ధయ్యకు (బహ్మంగారు (బహ్మోపదేశం చేశాడు. యోగ 

విద్యను బోధించాడు. ఒకరోజు |బహ్మంగారు మానవశరీరంలో ఉండే 

షడ్చ్శ కాలను అందలి దేవతలను యోగద్భపష్టితో దర్శించవచ్చునని 

బోధిస్తుండగా ఆగామానికి చెందిన కక్కయ్య అనే మాదిగ కులజుడు 

విని మానవ శరీరంలో ఉండే దేవతలను దర్శించాలని భావించి తన 

భార్య ము త్తి శడీరాన్ని కోని చూశాడు. కానీ దేవతలు కనిపించలేదు. 

తనభార్య చనిపోయిందని కక్కయ్య విలపిలచి (బహ్మంగారి దగ్గరకు 

చెల్లీ ఆయనను డూపించాడు, (బహ్మంగారు విషయాన్ని గహించి 

=f య్య ను ఓదార్చి అతడిఇంటికి వెళ్ళి మరణించిన చు త్రిని 
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బతికించాడు. కక్కయ్యకు జ్ఞా వర కల కసీ తనశిష్యుడుగా 

స్వీకరించాడు. 

(బ్రహ్మంగారు మునిం మతానికి చెందిన సిద్దయ్యను హిందూ 

మతంలో చెర్చుకొన్నాడనే అభియోగాన్ని మోపి కడవ నవాబు 

తాఖీదు పంపాడు. బ్రహ్మంగారు వెంటనే కడప వచ్చి సమాధానం 

చెప్పాలని నవాబు ఆజ్ఞాపించాడు. ఈ పనికి గురువుగారు వెళ్ల 

నవసరం లేదని ఆయన పక్షాన తను వెళ్ల డానికి అనుమతి తీసుకొని 

సిదయ్య కడపనవాబు దర్శారుకు వళాడు, తనను చూడగానే సిద్దయ్య 
థి య ఢి 

తనకు నమస్కరించని కారణమేమిటని నవాబు అడిగాడు, తన 

నమస్కారాన్ని |గహించేశ క్తి నవాబుకు లేదని సీద్దయ్య చెప్పి 

దర్బారు లోనికి ఒక నలరాతిని తెప్పించి నమస్కరించగా పగిలి 
ళా 

పోయింది. కడప నవాబు సిద్దయ్య గొప్పతనాన్ని ఆయన గురువు 

(బహ్మంగారి మహిమను (గపాంచి క్షమాభిక్ష కోరాడు. సిద్ధయ్య 

నవాబును క్షమించి జ్ఞానోపదేశం చేశాడు. 

(బ్రహ్మంగారు ఉ త్రరదేశ సంచారానికి బయలు దేరి భాగ్యనగరం 

చేరాడు, అక్కడ నవాబు (బహ్మాంగారిని తన దర్బారుకు ఆహా 

నించాడు. (బహ్మంగారికి ఇచ్చిన పూజాదవ్యాలలో నూనెకు బదులుగా 

నిళ్లు ఇప్పించాడు. అ నీళ్లతోనే |బహ్మంగారు దీపారాధన చేశారు. 

నీటిలో దీపం వెలిగింది. అప్పుడు నవాబుకు ఆత్మలో అలుముకొన్న 
అజ్ఞానపుచీకటి తొలగిపోయింది. అప్పుడే బ్రహ్మంగారు భవిష్యత్తులో 

(ప్రజలు నీటితో దీపాలు వెలిగిస్తారని చెప్పారు. 



రం my డు 

బవహ్మాంగారి కకం హైదరాబాదు నుంచి డుయలు దేరింది. 

మార్గంలో గురుశిష్యులు ముందుకు సాగుతున్నా కు. కంగారు 

సిద్ధయ్యమిోాద మఖ పేమను పడక్శిస్తున్నా కని తక్కిన నిషుంలకు 

ఈర $ ఉంది. షయం గమనించిన ee వాళ కు 
ల 

గుణపాధం భా దాడలొా తన 

4 

చచ్చిన కుక్కును ఉండేటట్లు చేశాడు. శిష్యులకు దానిని చూపించి 

దానిని భక్షి స్తే ఉత్తమజ్ఞానం కలుగుతుందని చెప్పాడు. దానిని తిన 

డానికి శిష్యులవ్వరూ ముందుకు రాలెదు. సిద్ధయ్య ముందుకు వచ్చి 

అ కుక్కను భక్షంచాడు. శిష్యులు ఆశ్చర్యపోయారు, సిద్దయ్యకున్న 

చి త్తశుద్ధి తక్కిన శిష్యులకు లేదని వారు గు ష్తించేటట్లు చేసి వారికి 

గుణపాఠం చెప్పాడు |బహ్మంగారు, 

[బహ్మ౦గారు ఈ |పయాణంలో నంద్యాల చేరారు. అక్కడ 

ఆయనకొక విశ్వబాహ్మణుడు ఒకపరీక్ష పెట్టాడు. పుక్టైడు అన్నం 

వడ్డించి ఒక్కమెతుకు మిగులకుండా తినాలన్నాడు. |బహ్మరంగారి 

అనుజతో సిదయ్య ఒక్కుమెతుకు మిగలకుండా తిన్నాడు. ఆ విశ్వ 
వో థి 

(బాహ్మణుడు బ్రహ్మంగారి మహిమను గుర్తించాడు. క్షమించమని 

అడిగాడు. |బహ్మంగారు అతనికి జ్ఞానోపదేశం చేశాడు. అక్కడినుంచి 

బయలుదేరి. అహోబిలంలో ఒక బాహ్మణునికి కుస్తువ్యాధి నివారణ 

చేశాడు. ఆ (బ్రాహ్మణుడు పుష్ప గిరికి చెందినవాడు. |బహ్మంగారి 

కరుణకు పా|తుడై న ఆ (బాహ్మణుడు ఆయనకు శిష్యుడయ్యాడు. 

[బహ్మం౦ంగారు ఈ సంచారంలో నే మరి9చెట్టుమోద ఉండి పియా 

జీకులను బాధిస్తున్న [బ్రహ్మ రాక్షసికి శాపపరిహారం చేశాడు. కర్నూలులో 
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నవాబు దర్బారులో గ గృంతోఉన్న గుజ్తపుకడుపులో ఉన్న పీల్లను 

గురించిన వివరాలనుచెప్పి వెలికితీసి చూపించి మరలా గర్భంల్ [పవేశ 

పెట్టాడు. అక్కడినుంచి పుష్ప గిరికి బయలు దేరాడు. డోవలో దొంగలకు 

మ వొ మ (ప్రదర్శించి వారికి జ్ఞానోపదేశం చేశాడు. పుష్ప గిరిలోని 

[బాహ్మణులు బహ్మంగారిని చుట్టుముట్టి అల్లరి చేయగా ఆఊరు 

మండిపోయేట ట్లు చేశారు. బంహ్మంగారి గొప్పతనాన్ని గురించిన 

అక్కడివారు పువ్వుల రథంపై |బహ్మంగారిని ఊరేగిం'నారు, 

ఒకసారి పర్యటనలో బంహ్మంగారు దిగువమెట్ట అనే [గామానికి 

వెళారు, డఊళోకి వెళే దారిలోనే ఒక విశ్వబాహ్మాణ గృహం ఉంది. 
య య ap) పీ త 

ఆ గృ హాస్టుడు నాస్తికుడు, [బహ్మంగారంశే అతనికి వ్యతిరేక భావం 

ఉంది. ఆయింటి ముందాగ్ బర్గిాహ్మంగారు దాహాం తీర్చుకోవడానికి 

నీళ్లు అడిగాడు. అప్పుడా విశ్వకర్మ లోహాన్ని కరుగుతున్నాడు. 

అంతా |బహ్మపదార్లమే గదా! ఈలో హాన్ని తాగండి అని సట కారుతో 
థి లు 

పట్టి అందిం చాడు. (బహ్మంగారు అందుకోని నిళ్లలాగా తాగాడు. 

ఆ విశ్వ బాహ్మ్య్మణుడు బరిహ్మరలిగారి శక్తిని గుర్తించి ఆయన శిష్య 

వర్గంలో చేరాడు. అతనికి [బ్రహ్మంగారు జ్ఞానోపదేశం చేశారు. 

కలదిమల్హ్ల యవ శ్రైలో గృ పాణులంతా ఒక పరాాయలి పోలేరమ్మకు 

చద్దులు పెడుతున్నారు. గోవిందమ్మ కూడా “పెట్టాలని నిశ్చ 

యించింది. (బహ్మంగారు పోలేరమ్మ పతినుకు నివేదన చేయవలసిన 

పని లేదనీ అమే స్వయంగా వచ్చి భోజనలచేస్తుందనీ గోవిందమ్మతో 

చెప్పారు. ఈ విషయం (గామంలోని ప౦జలందరికీ తెలిసింది. చద్దులు 

సెకేరోజు _పజలంతా (బ్రహ్మంగారి ఇలిటిముండు చేరారు. భో జనాటా 



యాడారు, 

చి శిష్యులందరిని పిలిపించి తాను కొ దరి వోజులలోనే సమాధి (పచేశం 

చెం బోతున్న బ్లూ తన తరువాత తన పెద్దకుమారుడు గోవిందయ్యకు 

మరాధిపత్యం ఇస్తున్నట్లు పకజించాడు. |[బహ్మాంగారు తన శిప గడు 

ని ద్ద య్య కు విశ్వవిఖ్యాతి కల్పించాలని సంకల్చించాడు. తాను 

సమాధిలో |పవేశించేటప్పుడు మఠంలో కేకుండా చెయా 

సిదయ్యను పువ్వులకై పంపించాడు. స్త్రియ పువుశలకోసం 

అరణ్యానికి వెళ్తాడు. బంహ్మంగారు తాను అంతక.ముందే నిర్మించు 

కొన్న నేలమరంలో పకటించిన ముహూర్తానికి భక్తుల, శి 

కుటుంబసభ్యుల సమక్షంలో కూర్చొన్నాడు. కూర్చొనబోవ 

ముందు అక్కడివారికి తత్వోప దేశం చేశాడు. గోవిందమ్మ తన సమాధి 

పవేశానంతరం కూడా సుమంగళిగా ఉండాలని ఆదేశళిం చాడు. 

పువ్వులకోసం వెళ్ళిన సిద్దయ్య దోవలో అనేకబాధలు పడ్డాడు. 

భయంకరమైన గాలివాన వచ్చింది. ఎలాగో పువ్వులు తీసుకొని 

మరానికి బయలుదేరాడు. మార్గమధ్యంలో నే తెలిసింది గురువు సమాధి 

(పవేశం చేశాడనే వార్త. అమితమైన దుఃఖంతో పరుగెత్తి కందిమల్రయ 

ప్తె చేరాడు. గురువుగారి సమాధి'పెబడి ఏడ్చాడు. బహ్మంగారు 

కనిపించి మాట్లాడకపోతే అక్కడే మరణిస్తానని పితిజ్ఞచేసి తన 



ర్ 

శిరస్సును సమాధిబండకేసి మోదసాగాడు. అప్పుడు సమాధినుండి 

మాటలు వినిపించాయి. సమాధిపైన బిగించిన మూతపలకలు తీయమని 

బర్గిహ్మంగారు అదేశించారు, సిద్దయ్య సమాధితలుపులు తెరువగా 

బహ్మంగారు బయటకువచ్చి కర్తవ్యాన్ని బోధించి తన పాదుకలను, 

యోగదండాన్నీ, శిఖాము[దికనూ సిద్ధయ్యకు ఇచ్చాడు. 

స్వగామానికి వెళ్లి వివాహం చేసుకొని రాజయోగివి కమ్మని ఆశీర్వ 

దించాడు. |బహ్మంగారు యధావిధిగా మరలా సమాధి లోనికి 

పవేశించాడు, సిద్దయ్య గుర్వాజ్జను విదసావహించాడు. సిద్ధయ్య 

వంటి శిష్యుడు నభూతో నభవిష్యతి అని నిరూపించాడు. 

బ్రహ్మంగారు మహానమాధిలో (ప వేశించబోయేముందు అక్కడ 

సమావేశమైన వారితో తాను కలియుగాంతంలో వీరభోగ వసంత 

రాయలుగా అవతరించి కలిభారాన్ని ఖండించి కృతయుగధర్శ్మం 

నడిపిస్తానని చెప్పాడు. 



ఎస ష్ అలన 

[(బహ్మంా"” 17న శతాషి చవచమహబ్రంలో జీవసమాది | పవెశం 
వ. © ది కు న్ 

వాసో po స వం WU SR Wea నా అ వలపు 
లలల, అమ్మి క రతా] క యంకాలు స్యవింపబఎబడ లదు, 

అగ జ 
“ర్మ oe Xo | రూ 

he జ 

Ca) 

దేవతల వర చి|తాలతోపాటు ae హ్మ్ రు ర్ల చిత్రాలతోపాటు 1 
లభిస్తాయి. చితలఖకులు [బహ్మంగారి చర్మెతలు చదివి పాటిలా సి 

వర్షనలను అనుసరించ కా. Je హ్మం గారిని గురించిన 

గ౦౦థాలపై వివిధ రకాలుగా బర్తిహ్యంగారి రూపం చ్మితింపబడింది. 
ఆయాగ౦0థాల్లో వర్ణ చ్మితాల్లో “ఈ వ్యాసకర్త పరిశీలించిన కొన్ని 

'చితాగలు ఇక్కడ వరించబడుతునా యి. 
fa ఫం 

1) బహ్మ౦గారి పట్టాభిషెకదృశ్యం $= 
బహ్మంగారుు, [పక్కన గోవిందమ్మ, ఐదుగురు కుమారులు కుమా ర్తి 

వీరనారాయణమ్మ ఉంటారు. పొదాలచెంత సిద్ధయ్య నమస్కరిస్తూ 

కూర్చొని ఉంటాడు* ఇందులో [బహ్మాంగారు గడ్డం మాసాలతో 

అుటా జూటంతో నడిమివయను వాడుగా చ్యితించబడ్డాడు, 

2) (బ్రహ్మంగారు తపస్సు చేనుకొంబున్న దృశ్యం. నిర్జన 
1పదేశం. “పెభాగంలో (బహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు. బ్రహ్మంగారి 

పాదాలదగ్గర నమస్కరిస్తున్న సిద్ధయ్య. 

42] 



లల 

రి పైవిధంగా ఉండే చి|తాన్ని కొందరు మరొక విధంగా 

చితించారు. ఈపటంలో బ్రహ్మంగారు వృద్గుడుగా కనిపిస్తాడు. 

టి 1988లో ఇాటకొండు సుబ్బయ్య రచించి |పచురించిస 

బ్రహ్మంగారి సంతాన చరిత గ్రంథంలో |బహ్మంగారి చిన్న రేఖా 

చి తం ఉంది. 

9) 1845లో ర్యాలి వీరభ్యదేశ్వరస్వామి తమకు బనగాన 

పత్రైలో దొరికిన కాలజ్ఞానాన్ని సేకరించి ము[దించాడు. ఆ పుస్తకంలో 

[బహ్మంగారి రేఖా చిితం ముది)౦చబడింది. దత్ [బహ్మంగారు 

శతవృద్ధులుగా చిత్రించబడ్డారు, ఈ చి|తాన్ని 5. వెంకటరత్నా చార్య 

అనే చి తకారుడు 1929లో చేశాడు. 

6 1950లో చాటకొండు సుబ్బయ్యచే (పకటించబడిన 

“కాళికాంబ పద్యరత్నములు” గోవిందవాక్యములు, అనే (గంథాల్లో 

(బ్రహ్మాంగారి చి|తపటం ము[దించబడింది. ఇందులో బంహ్మంగారు 

నడిమి వయస్కులుగా చి తించబడ్డారు. 

7) 1991లో జవంగుల నాగభూషణదాను |పచురించిన 
చట వాన్స్ 3 టో వీర్మబహ్మేంద బోధామృతంి లో ఇతర (గ్రంథాల్లో బ్రహ్మంగారి 

చి తాన్ని ము|దించారు. అందులో [బహ్మంగారు కొద్దివయస్సులో 

ఉన్నట్లు చితి0చబడ్డారు. చితకారుడు గుంటూరుకు చెందిన 
య Ce 

ఎం. వీరయ్య, 

8) 1031లో ఇంకొల్లు శ్రీరామశర్మ రచించి ప౦చురించిన 

పారాయణ చరి[తంల తానే |బహ్మంారి 'వషర ధరించిన ఛాయా 

చిత్రాన్ని [పచురించారు. ఇందులో శతవృద్ధుడుగా దైహ్మంగారు 

కనిపిస్తారు. 



ఛా 
షె 

ఫీ 

831 

కక జ్ర శ్వరమ్మ గారిచే చెప్పబడి 

11 

“బరిహ్మంగారి 

బరిహ్మంగారి రేఖా; 

చు తింపబడింది, 

12) 

(గంథంలో |[బహ్మంగారి క 
per) 

ల్ 

శె 
(న్ 

ఆల చ పట్టాభి ఇక ద 

రించారు, వయస్సులో ఉన్నట్లుగా ఇందులో 
య 

బుడొారు, 

లో 

కాగ్ 

ఖ్ ౩ మధ్య mem 

అణాల 
Ol Cures సృష్టికి విశ్వకర్మ శూాతువని నిరూషపిసా 

బ్రహ్మంగారిని చితిరించిన పటంలో 

అయనే 

సమస్త 18) 

కింహాసనసుడెన 

Ga 

= 
డు కు వర 

సూచించే చితుపటాన్ని నాగేశ్వర 
అట! 

రావు అనే చితి కారుడు వేశాడు. 

Gp హాం 

వసంతరాయలుగా అవతరిసాడని 

ఇవిగాక ఇంకా దేశంలో వలదలకొలదిగా నిర్మె ంచబడ 
Ga 

శిల్చులచేత తీర్చబడిన శిలా విగ్రహాలు, % 
+t “కే వాలయాలో 

లు 

ఓకీ) 
(బహ ఖంగారి 
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స్వర్గ, రజత, తామరీ, కాంస్య, విగహోలు, సిమెంటు, మట్టి, పాల 

రాతి బొమ్మలు అనేకం ఉన్నాయి, 

పెన వివరించిన చితాలకు విగంహాలకు ఒకదానితో ఒకదానికి 

పోలిక లేదు. ఎవరికి తోచినట్లు వాళ్లు వేశారు. వీటిని జాగ౦ త్తగా 

పరిశీలి స్టే చ్మితకారులు శిల్పులు పామాణికమైన ఆధారం లేకుండా 
వేశారని చెప్పు వచ్చు. |[బహ్మాంగారి రూపాన్ని చితోంచడానికి వాళ్ల 

ఊహాకందిన ఆభారం ఒకేఒక్కుటి. ఆయన యోగి గనుక గడ్డం 

మోసం ఉంటాయి. అందుకని ఒకబుషిగా ఆయన్ను ఊహించి 

చితి౧ం చారు. అసలు బ్రహ్మంగారి రూపాన్ని చితింంచాలనే ఊహా 

1920 తరువాతనే కలిగిందని చెప్పవచ్చు. 1929 నుంచి బ్రహ్మంగారి 
రూపచితంణ పా౦రంభమైంది. అంతకుపూర్వణ ముదించిన (గంథాల్డా 

ఆయన చితాగలు కనిపించవు. చాటకొండు సుబ్బయ్య 1929లో 

పచురించిన స్వామిచరితంలో బిహ్మంగారి చ్కితం లేదు. 1888లో 
పిచురించిన సంతాన చరితలో చిన్న రెఖాచితంంగా ముదిలించబడింది. 

అందులో సిద్ధయ్య చిత్రం లేదు. అప్ప టినుండి బగిహ్మాంగారి స్వరూప 

చితరచన విరివి ౧* జరిగింది. 

ఇన్ని రకాల చితా9లు చూసినప్పటికీ ఆనాటి ఒంహ్మాంగారి 

అసలు స్వరూపమెలా ఉండేదో అన్న సందేహం మాతం అలాగే 

ఉంటుంది. కలియుగంలో ముందు జరుగబోయే వింతలను చెప్పి 

భవిష్యత్తును వచిం వవ ౧౪హ్ముంగారు ముందు తరాలవారు చూడడానికి 

తన స్వరూపాన్ని భదగప ఒచి మన కంటంచారు. (బహ్మంగారి స్వరూప 

వర్ణన కాలజ్ఞానంల్' నికీ పమె ఉంది. “*భూమిలోవున్న పిజలందు 

వక |పతిమలోను అదే నారూపు అంతయు జూపితి అందుకెదురుగా 

నా దివ్యమూర్తి అందుకు పూర్వ పళ్చిమోత్తర దక్షణాలమాద 



లికి 

హనుమంతుడు పుండె.”1 అని చెప్పారు. ఇది అలాడుపళకె చీకబదర్రి 
ఇభ 

న 
ఇల, 

స్వామి ఆలయంలోని వ్మిగహాల వరన, gE వాళి సననం Be 
గం ఈ ౬ 

ఈ గుర్తులు అలాడ-పకె వీరరదెస్యామి ఆలయంలో కసికిస్తునా. యి, 
స్య “ఇట, లీ లు నా యు 

ఈశ్వరమ్మ చెప్పిన కాలజ్ఞానాన్ని స్వర సుబిహ్మణ్యుకవి సంగెహొంచి 
రా రుం ౧ ఈ - 

1979లో సంచుకించావు , అందులో బంహ్మాంగా ౫ “వామ ఖలు [(వస్తావన 
పా 

హై ద్ని Pa) చై అనాలని ముప ఉందె, ఈన్గర దేవి ఆ గంం౦థంలా “"వా౭రుంక (అం క Ee 
- 

గారి) రూపీరేళా సౌందర్యాదులను వర్షైంచుచునా మ న వ తాసు 
ఇం 

వులు కంరము పొడవు, వాట్ట కురచశరీరము, “ం[డని ముఖము, 

శరిరముయొకంఒ రంగు ఎరువు£. ee ఈశ;దిదేవి వరించిన ఈ రూప 
దు దం 

or 

అలానే 
రేఖలు అల్లాడుపళై వీవభ్యదస్వామి విగంహంల కక నిషా 

C9 

rr లాలా... 

1. వీర|ఐహ్మాం, పోతులూరి .. కో 

XC శ 3 
ep బి. ఈశ్వరీదేవి పోతులూ = కాలజ్ఞావం, చు ; విజయశేఖరాజార్య T. 

జే నాలి, 1979, ప, 106, 
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అనుబంధం =3ై 

కలి యంగ వం 

కృత [(తేత ద్వాపర కలియుగములను నాట్లు యుగములలో 

కడపటిది. శాసనకోలమును తెలుపు పద్ధతులలో నొకటి. నాలుగు 

లక్షల ముప్పుదిరెండువేల సంవత్సరంబులు గలది. E పూః 8102వ 

సంవత్సరము ఫ్రిబవరి 18వ తేదీనుండి |పౌరంభము. 109 Fourth 

agé of the world consisting 432000 yeats and consisting from 

13th February 3102B C. శుభము స్తు కలియుగ |పమాణం 

482000 ఏండ్లు. స్వస్తిశ్రీ జయాభ్యుదయ శాలివాహన శక వపా౯లు 

వేయింన్ని ననూట డెజై రెండు యేండ్లు అను నేటి సొథారణ నామ 

సంవత్సర మాఘ శు పంచమి సోమవారము నాడు యిభురాహిము' 

శహబు కుతుబు నమలుకు వొడయలుగార్మి కోయంకొండ హళీం 

నిలిపిన శాసన కంభం. 

(1.45. 19. 32) 
శా శే, 1472. 

అనాలని ఈశ్వరదత్తు కుందూరి' 

శాసన శబ్దకో శము, పు. 64 
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ఆధార[గంథ సూచిక 

అనంతకృపశర్చు, రాళ పర్డి _ వేమన, అంశా యూనివర టే 
Sm © అ J _ 

(సెస్స్ వా కేకు (ప, ము. 1929, క్వ. ము, 1949 
అవల 

తృ. ము. 1811 

అయ్యలరాజు అయ్యల భాస్కరకవులు _ రెట్లమతశా హ్రాం, 

వావిళ రామసామిశాసుుౌలు & సన్స్, మ్మదాసు 
Pn లు కహ my” శీ 

ఆరు[ద.నమ|గ ఆంధ సాహిత్యం, సం; లె M 

ఈశ్వరదత్తు, కుందూరి _ శాసన శబ్బకో శము, అం|ధ|పదేశ్ 

సాహిత్య అకాడమో, 1967. 

రూన్టీలక్ర్మి, పాటిబండ _ భారతదేశ చరిత _ సంస్కృతి, 

తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్, 18/9. 

ద్వారక శ్రీమతి - ఎన్. సి. _ గానకళాబోధిని బాలసరస్వతి 

బుక్ డిపో కర్నూలు మ।దాసు. 

నన్నయ భట్లారకుడు _ అంధమహాభారతము, వావిళ 
లు ౧ 

రామస్వామి శాస్త్రులు & సన్స్, మ(దాసు. 

పోతనామాత్య, బమ్మెర _ శ్రీ మహాభాగవతము, ఆం[ధపదేశ 

సాహిత్యఅకాడమా హైదకాబాద్క్ 1968 

రామరాజభూషణుడు __ కావ్యాలంకార సం[గహము, 

M. శషాచ.0౦ & కో మ్మదాస్సు 1999. 
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లక్ష్మీకాంతం, నామగిరి, _ శ్రీ వీరబహ్మాంగారి కాలజ్ఞానర, 

శ్రీరామ ధర్మజ పాదుకాపీఠం, నిడదవోలు, ఫి|బవరి, 1964 

లక్ష్మీనారాయణ, కొడాలి _ భ్యదాచల రామదాసు చర్మిత, 

ఇతివాస పరిశోధకమాల, మోప్యరు్కు 1977 

లక్ష్మీనారాయణ, కొడాలి _. చార్మితక దృక్పధంలో వీర 

(బహ్మేం్యదస్వామి ఇతిహాస పరిశోథకమాల, 

మోప(రు, 1978. 

విజ్ఞానసర్వస్వం, లి సంపుటాలు _ తెలుగు భాబూసమితి, 

యాదరాబాదు. 

విద్యా [పకాశానందగిరి, గితా మకరరదం _. 

(త్రి శుక బహ్మ్మాశమం, కాళహా స్తి, 1981. 

వీరభ। దేశ్వర స్వాములు, ర్యాలి _ (లీ మహత్ కాలజ్ఞాన (గంథ 

రాజము, శరభయా చారులు, సికిందరాబాద్, 1949. 

వీరరాఘవాజార్యులు, కొండూరి _ (శీవీర్యబహ్మ సుష్రభాతం: 

చంద౦యా చార్యులు, తనాలి* 

వీరరాఘవాచార్యులు, కొండూరి _ మన గురుదేవుడు, 

వీరరాఘవ 1గంథావళ్క తెనాలి, 1968, 78. 

వీరరాఘవాచార్యులు కొండూరి _ థ్రీ సిద్దయ్య గారి సంపూర్ణ 

చర్మిత జవంగుల నాగభూషణడదాను & సన్స్, సత్తెనపల్లి 

1974. 

వీర్యబహ్మము, పోతులూరీ _ వీర్యబహ్మా హరిగోవింద 

జాక్యములు, సుబ్బయ్య శేష్టి, చాలు కొండు, 

కందిమల్హయవత్తె 1930. 

వీర్యబహ్మము పోతులూరి _ కాలజ్ఞానం, కృష్ణమూర్తి 
క?) 

రలగయ్య, కందినుల్హ్లయవత్తె, 1974. 
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రాబార్యులు పరిమి _ dS తత్వములు, 

& కా మ్మచాసుు, 1976. 

వీవూరయా చార్యులు, కడియాల _ |బహ్మంగారి నాటకం, 

క చ స తనాలి, 1974. 

వెంకటసు[బహ్మణ్య ద్క్ర తులు, కల్లూరి = భవిష్యపురాణం, 

వావిళ్ల రామస్వామి శాస్తు%లు & సన్స్, మడాను. 
C3 

సం[గహ ఆంధ విజ్ఞానకొ* శము = 6వ సం! 

సుబ్బయ్య, చాటకొండు _ [శీ వీక!జహ్మముగారి సంతాన 

చర్మెతము, [శి వంకర వీరయ్య _ కండిమల్హయపశ్తా 1929 

సుబ్బయ్య, చాటకొెండు._ |శ్రీ పీర1బహ్మముగారి జీవిత చి 

జానకీ ముదాక్షరశాల, ERs వాదుటూరు, 1988 

స్నుబహ్మణ్యకవి, స్వర _ ఢీ శ్రీ విర్రహ్మంగారి 

కాలజ్ఞానం, విజయశేఖరా చార్య, తుమపాల, 

తెనాలి, 1979. 

సీతారామాచార్యులు, బహుజనపల్లి = శబురత్నాకరము, 

ది మ్మోడన్ స్కూల్ బుక్ & లటరేచక్ సాసైటీ, మడాను, 

కితారామ్స్ ఏలూరి _ శ్రీ పోతులూరి వీరుహ్మ్యాంగారి చర్మెత, 

శ్రి లక్ష్మీ నారాయణ బుక్ డిపో రాజమం!డి, 1977. 

సోమ దేవభట్టు, _ కథా సరిత్సాగరము, వావిళ్ల రామస్వామి 

శాస్తుంలు & సన్స్, మడాను, 1956. 

హనుమంతరావు కి.5.ఓ _ భారతదేశ చరిత _ సంస్కృతి, 

ద్వితీయఖాగం తెలుగు అకాడమో -సైదరాబాద్యు 197». 

శల] 
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సంస్కృతం: 

ఈశావాస్యోపనిషత్తు, అను ;_ పండిత గోపదేవ్, అంబాదర్శన 

[గంథమాల్క కూచిపూడి 1981 

ఐతరేయోపనిషత్, అను:_ పండిత గోపదేవ్, అంబాదర్శన 

[గంథమాల, కూచిపూడి, 19982. 

ఛాందోగ్యోపనిషత్ , అను :_ పండితగోపదేప్, అంబాదర్శన 

[గంథమాల, కూచిపూడి, 19075 

తై త్రిరియోపనిషత్తు అను :_ పండిత గోపదేవ్, అంబాదర్శన 

_ గ్రంథమాల, కూచిపూడి 199. 

బృహదారణ్యకోప"షత్తు అను :_ పండితగోపదేప్, అంబా 

దర్శన |గంథమాల్క, కూచిపూడి, 1982 

శ్వేతాశ్వతరోపసిషత్తు. అను ;_ పండితగోవదేవ్, అంబాదర్శన 

గ్రంథమాల, కూచిపూడి, 1969 

ఆంగం: 
రా 

Archesl-giral survey cf Mysore, : Annual Report, 
1910, 

Brief Hiszto.y of And ra Pradesh, 

By Abdul Waheed Khan 

Published by State Archives 

Taranaka. Hyderabad, 1972 
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Shivajee and His times, By Jadunath Sankar, 

Published by Orient Long Men Ltd., 

Madras, 1973 

Ths New Caxtion Encyclopedia, 17th Valume 

The Caxtion Publishing Company, P. Ltd., 

London, 19/ /. 

iv. వ్యాసా అం; 

కోదండరామిరెడ్డి, మరుపూరు _ విప్టవమత (ప్రవక్త 

శ్రీ పోతులూరి వీర బహ్మం, ఆంధ పభ, 19 

దొణప్ప, తూమాటి _ వేమన వీర్యబహ్మేందుల తాత్విక 

ధోరణులు, సి. ఆర్. ఆర్, కళాశాల రజతోత్సవ సంచిక. 

7. సమానెశాలు 

[బహ్మంగారి మరాధిపతులు శ్రీ వీరభోగ వసంత వేంకకేశ్వర 
స్వామితో 18-5-81, 11.10.88 తేదీలలో. 

ఉజబహ్మ౦గారి మఠం ఆస్థానపండితులు శ్రీ కొండవీటి వేంకట 

కవిగారితో 12_5-81వ తేదీన 

బ్రహ్మంగారి మఠంలో పోలేరమ్మ వేపచె ట్టుదగ్గర పూజారి 

పద్మనాభాచార్యులుతో 11-10-88వ తేదిన. 
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[బ్రహ్మంగారి మహాసమాధి దగ్గర పూజారి తీయభిండి చం, 

మౌళి అచార్యులుతో 11_10..88వ తేదీన, 

[బ్రహ్మంగారి నివాసగృహం దగ్గర రచ్చబండ ఫక్క్శయిం: 

వృద్దుడు బొల్తా వెంకటసుబ్బయ్య (80 సం॥ వృద్ధునితో 1110-68 

తేదిన, 

సిద్దయ్యగారి మఠంలో (పస్తుతమరాధిపతులు [శీ లక్ష్మీనరసయ 

పీరయ్య గార్హతో 12 10.88వ తేదీన. 

అల్హాడుపత్రై వీరభ్యదన్వామి ఆలయంలో వూజారి బలపనూ 

[బహ్మయ్యతో 18._10_88వ తేదీన. 
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శ్రీ) సత్యనోరాయణ (పింటింగ్' (సెస్, మార్మాజస్పరం, 




